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ISMERJÜK EGYMÁST –  
20 ÉVES A GYÁLI ARANYÁG GYÓGYSZERTÁR

20 év alatt rengeteg dolog történik. Például, ab-
ból a kisgyerekből, aki sokat volt látogatóban 
édesanyja „dolgozójában”, az akkor még egyet-
len patikában, 20 év alatt gyógyszerész lett.

Majd a Semmelweis Egyetem Orvosi Karán 
eltöltött némi vargabetű után, édesanyám-
mal is erősítve sorainkat, 2001. június 5-én 
megnyitottuk saját gyógyszertárunkat Gyá-
lon, a budapesti agglomerációban, ahol 
nemzedékek óta él családunk. 

Szerencsére rajtunk kívül, a tulajdonostár-
saim és a kollektíva többi része is nagyrészt 
helybéli volt, így hamar kialakult egy törzs-
vásárlói kör. A közös háttérnek, a nyitott, 
szívélyes légkörnek köszönhetően, gyorsan 
bizalmukba fogadtak minket az emberek. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy nagyon sok vásárlónkkal név szerint 
ismerjük egymást, így megengedhetjük ma-
gunknak a közvetlen hangot. Mi nem félünk 
viccelni, nevetni, ha a helyzet megengedi 
– ez az oldott hangulat sokaknak meghatá-
rozó a patikaválasztásban, valamint a bizal-
mas egészségügyi problémáik feltárásában.  

A napi gyógyszertári rutin mellett gyakran és 
nagyon szívesen keresnek minket tanácsért, 
ami a legnagyobb dicséret a szakmai felké-
szültségünkre nézve – ekkor nagy örömmel 
és a lehető legalaposabban segítünk.

Természetesen a jó kapcsolat és a szakmai 
helytállás még kevés lenne, ha nem tudnánk 
kedvező árakat is biztosítani mellé. Ezért vá-
lasztottuk fő beszállítónknak a Pharmaroad 
Kft.-t és csatlakoztunk örömmel a Szirom Pa-
tikák Közösségéhez, ahol az alacsony árak 
mellett, rendszeres akciókat és közvetlen 
kommunikációt is nyújthatunk betegeinknek.

20 év alatt rengeteg dolog történt. Felnőtt egy 
generáció, akinek az anyukája még nagy has-
sal járt hozzánk, és sajnos sokan el is távoztak 
közülünk. Köztük az édesanyám is, így ránk 
marad a feladat, hogy megőrizzük, tovább épít-
sük az ő segítségével megalapozott jó kapcso-
latot vásárlóinkkal, és megismerjük egymást 
azokkal is, akikhez még nem volt szerencsénk

 dr. Kadlecsek Szilárd
gyógyszertárvezető

PATIKUS SZEMMEL – TAGPATIKÁINK BEMUTATKOZÁSA
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FÉNYVÉDELEM. NAPFÉNY – NAPSUGÁR – NAPHATÁSOK
A napfény minden élőlény számára az élet 
alapvető feltétele. A növények színvilága, a 
gyümölcsök íze, a haszonnövények tápértéke 
mind függvénye a Nap energiájának. Az állatok 
is szívesen sütkéreznek a napon.

A napozás, mint gyógymód már az ókorban 
ismert volt, az egyiptomiak, görögök, rómaiak 
mind használták a napfürdőzést. A korai kö-
zépkorban megtorpant a tudomány ezen ága, 
az ipari forradalom berobbanása után azonban 
sok angliai városban a Nap fénye nem tudott 
áthatolni a szennyezett levegőn, így alakult ki 
az újkorban a gyermekek D-vitamin hiányán 
alapuló angolkór, orvosi nevén: a rachitis. A 
múlt században pedig, egészen a penicillin 
felfedezéséig, akár a TBC gyógyításában is, az 
egyik legeredményesebb módszer volt a bete-
gek kezelésében a rendszeres napkúra.

Társadalmi tekintetben azonban az ókortól 
egészen a XX. század közepéig, a sápadt arc-
bőr volt a meghatározó az arisztokrácia, az elő-
kelő réteg köreiben, hiszen nekik nem kellett a 
földeken dolgozni. A sápadtság divatját Coco 
Chanel törölte el, amikor egy jachton töltött 
nyár után, lebarnulva lépett a nyilvánosság elé.  

Megjelentek az első naptejek, napkrémek, 
amelyek már UV-szűrőt is tartalmaztak. Az uta-
zások, a nyaralások is divatba jöttek, így egyre 
fontosabb lett a fényvédelem.

A Nap fénye különböző energiával bíró sávok-
ból áll. Az UV-A képes az üvegen is áthatolni, a 
bőr mély rétegébe hatol, csökkenti a bőr véde-
kező képességét. Az UV-B erőssége évszakon-
ként és napszakonként is változik, károsítja a 
hámszövetet, ezért, ha mértéktelenül éri a bőrt, 
barnulás helyett leégést, bőrpírt okoz. Az UV-C 
a legnagyobb energiával bír, a legártalmasabb, 
de az ózonréteg megszűri.

Ennek tudatában kell megterveznünk a napon 
eltöltött időt. Fontos a fokozatosság elve, mert 
a hosszú tél után időre van szükség, hogy elin-
duljon a védőpigmentek termelése.

Nem mindegy, hol élvezzük a napsütést, a he-
gyekben vagy vízparton, hogy milyen típusú a 
bőrünk, milyen a hajszínünk, a szemünk színe. 
Figyeljünk a különösen érzékeny testrészek-
re: fül, orr, ajkak, váll, lábfej, kopasz fejbőr. Az 
ajkak védelme fontos, a mértéktelen napozás, 
az erős UV-sugárzás kiválthatja a herpeszví-
rus megjelenését. A napozás utáni égő, szúró 
érzés, esetleg a hólyagok megjelenése, tipikus 
tünet. Mindez megelőzhető, ha nem töltjük a 
legmelegebb órákat a napon, ha könnyű étele-
ket eszünk a forró nyári napokon, megfelelően 
hidratáljuk a szervezetünket és magas faktor-
számú ajakírt használunk.

Fontos megemlíteni a testünkön lévő anyaje-
gyek vizsgálatát is a nyári szezon előtt.  Amikor 
egy újszülött világra jön, majdnem biztosan van 
a testén egy-két anyajegy, majd a kisgyermek- 
és serdülőkorban a mértéktelen, vagy inkább 
gondatlan napozás és a nem megfelelő bőrvé-
delem miatt elszaporodhatnak, amik később a 
felnőtt- és öregkorban okozhatnak problémát. 

A Föld és rajta minden élőlény az idők kezdete 
óta éhezi a napfényt, a Nap sugarai jelentik az 
életet, jelképezik a vitalitást, az állandóságot, 
az energiát. Mindenkinek szüksége van rá.

Manapság nem feltétlenül csak a nyár az al-
kalmas időszak arra, hogy hódoljuk a napozás 
iránti szenvedélyünknek. Mindig kérjük ki szak-
emberek véleményét a napozószer kiválasztá-
sától kezdve a bőrünk felülvizsgálatán át egé-
szen a napozás veszélyeinek kivédést illetően.

Kikilai Gáborné
Értékesítési szakasszisztens

ÉLVEZD A NAPSÜTÉST!
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ÉLVEZD A NAPSÜTÉST!

NAPOZÁSI KISOKOS – 
MINDEN, AMIT A HELYES 
FÉNYVÉDELEMRŐL  
ÉRDEMES TUDNI!

Ezeket a szempontokat mindig tartsd 
szem előtt!
Életkor, bőrtípus, a napsütés erőssége és a 
napon töltött idő. Az erősebb napsugárzás 
esetén ajánlott magasabb SPF faktorszámú 
terméket választani. A napsugárzás intenzitá-
sa emelkedik a tengerszint feletti magasság-
gal (hegyekben) és az egyenlítő közelében.

Mi az az SPF?
A fényvédők legismertebb tulajdonsága az 
SPF, azaz fényvédő faktorszám. A Sun Pro-
tector Factor érték azt adja meg, hogy meny-
nyire véd a fényvédő az UVB sugarak ellen, 
azaz a napsugarak 1/SPF részét engedi át. 
Tehát egy 30-as faktor, a napsugarak 1/30-át 
engedi át, tehát a 97%-át kiszűri. Az 50+-os 
faktorú készítmények pedig 1/50-ét engedi 
át, azaz a napsugarak 98%-át kiszűri. Napon 
a bőrünk - fényvédő híján - leégés nélkül 
csak meghatározott időt bír ki. Bőrtípustól 
függően, ez az idő 5-30 perc szokott lenni. Ha 
ezt az időt megszorozzuk az SPF számmal, 
akkor eredményül megkapjuk azt az időt, 
amivel meghosszabbíthatjuk elvileg a nap-
védelem hosszát. 

Fizikai vagy kémiai szűrők?
A fényvédő készítmények fizikai vagy kémiai 
szűrőket tartalmazhatnak. Az alapvető kü-
lönbség, hogy a fizikai szűrők inkább visz-
szaverik vagy megtörik a fényt, a különböző 

ásványi anyagok tartalma miatt. A kémiai 
filterek az abszorpció elvén működnek, tehát 
inkább elnyelik a fényt. A fizikai szűrőket ál-
talában a nagyon érzékeny bőrűeknek java-
solják (pl. vitiligos bőr) és 1 éves kor alatt is 
alkalmazhatók, viszont pasztásabbak, fehér 
színűek, így láthatóak lesznek a bőrön.

Használj mindig megfelelő mennyiségű 
fényvédőt!
A termékek helyes alkalmazása ugyanolyan 
fontos, mint helyes kiválasztásuk. Mielőtt 
napra mész – akár kirándulni, akár a tenger-
partra kifeküdni - min. 20 perccel előtte bő-
ségesen vidd fel a fényvédő krémet vagy sp-
rayt a Napnak kitett bőrfelületre! Ha napozni 
szeretnél, akkor kétóránként, vagy úszás és 
törölközés után, ezt a mennyiséget újra fel 
kell vinni a védelem megőrzése érdekében. 

Viselj mindig megfelelő ruházatot!
Egyetlen fényvédő termék sem nyújt 100%-
os védelmet, megfelelő ruházatra is fordít-
sunk figyelmet: a napon hordjunk széles ka-
rimájú kalapot, napszemüveget, pólót!

Kerüld a legmelegebb órákat!
Fényvédő termék használata mellett is csök-
kentsd mindig a napon tartózkodás idejét a 
legerősebb sugárzás idején: 11-16 óra között 
semmiképpen sem javasolt, kizárólag naper-
nyő alatt vagy árnyékban! Csecsemőket és 

Sokan írtak már róla, de mégsem foglalkozunk vele eleget, és 
ez a bőrünk fényvédelme. A nap gyorsan válhat bőrünk ellen-
ségévé – nem csak nyáron és nyaralás alatt -, ha nem védjük 
magunkat káros hatásaival szemben. Ismerd meg tippjein-
ket, hogy ne árnyékolják be bőröd egészségét kellemetlen 
meglepetések!



gyerekeket ne tegyél ki közvetlen sugárzás-
nak, és védd őket a legmagasabb SPF tartal-
mú fényvédővel!

Ne felejtsd el a napozás utáni bőrápolást 
sem!
Napozás során bőrünk sokat veszít nedves-
ségtartalmából, ezáltal szárazabbá válik. Ezt 
tovább fokozhatja a sós tengervíz vagy a 
klóros víz. Napozás utáni ápolószerek hasz-
nálatával egyrészt megnyugtatjuk, másrészt 
hidratáljuk a napfénynek kitett bőrt.

Így válaszd ki a fényvédőt! 
Az URIAGE fényvédő termékei a legmoder-
nebb technológiai innovációkkal garantálnak 
biztonságos, magas védelmet és élvezetes 
használatot a különböző bőrtípusok szá-
mára, az Uriage termálvíz védő, bőrápoló 
erejével. Mindegyik maximálisan fotostabil, 
fokozottan dörzsölés-, illetve izzadtságál-
ló, valamint léteznek ultrakönnyű állagúak 
és zsebbe illő méretűek. Bármelyik textúrát 
vagy formátumot választod (spray, krém, olaj, 
száraz permet, stift), mindegyik hatékonysá-
ga klinikailag igazolt, valamint bőrgyógyá-
szok és gyógyszerészek közreműködésével 
fejlesztették ki.

ÉLVEZD A NAPSÜTÉST!

URIAGE BARIÉSUN
Mineral krém SPF50+ 100 ml 
SPF50+ RENDKÍVÜL ERŐS VÉDELEM - Világos bőrre, napérzékeny, 
napallergiás bőrre, erős napsugárzás esetén. Ajánlott pigmentfoltok 
és a gyógyszerek által kiváltott fényérzékenység ellen. Kizárólag fizikai 
szűrőket tartalmaz, ezért 1 éves kor alatt is alkalmazható. Oktokrilén-, 
paraben- és illatanyagmentes, hipoallergén. 

Ajánlott 
fogyasztói ár

7499 Ft  
E. ár: 74,99 Ft/ml 

Ajánlott 
fogyasztói ár

7499 Ft  
E. ár: 37,50 Ft/ml 

URIAGE BARIÉSUN
Száraz olaj spray SPF30 200 ml
A szárazolaj spray egy különleges, áttetsző állag, mely könnyen felvihető, testre 
és hajra is alkalmazható. SPF30 védelem - sötétebb vagy már barnult bőrre, nor-
mál napsugárzás esetén. Oktokrilén- és parabenmentes, hipoallergén.

URIAGE BARIÉSUN
Illatmentes spray SPF50+ 200 ml
Illatmentes Bariésun fényvédő spray SPF50+ testre és arcra, világos bőrre, na-
pérzékeny, napallergiás bőrre. Véd a napsugárzás okozta idő előtti bőröregedés 
és hosszú távú sejtkárosodásokkal szemben. Oktokrilén-, paraben- és illatanyag-
mentes, hipoallergén. 
Dermokozmetikumok
Uriage Magyarország, Cremax Kft. 
1183 Budapest, Csörötnek u. 11.

Az akció időtartama: 
2021. június 1-augusztus 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfo-
gyasztás növelését, hanem a gyógyszertár népsze-
rűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk.

A vásárlásra jogosító kedvezményes kupont keresse a 
www.szirompatikak.hu honlapon!
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ÉLVEZD A NAPSÜTÉST!

NAPOZÁS UTÁN

Gyakran még naptej használata mellett is 
érhet minket kisebb vagy nagyobb bőrpiru-
lás, ezért fontos lehet nyaralások, vízparti 
kikapcsolódások alkalmával felkészülni erre 
az esetre is, és az utazó-készlet részévé tenni 
ennek a kezelésére alkalmas készítményt.

Napégés esetén fontos odafigyelni, hogy 
időben kezeljük bőrünket a mihamarabbi 
gyógyulás érdekében. Ebben az esetben 
az első számú feladatunk, hogy biztosítsuk 
szervezetünk számára a megfelelő folyadék-
bevitelt. Hasonlóan a többi égési sérüléshez, 
az UV-sugarak okozta sérülés is károsítja a 
bőr azon képességét, amely szabályozza a 
bőr természetes hidratáltságát. 

A megfelelő hidratálás mellett lepirult bő-
rünket külsőleg is kezelhetjük többféle ké-
szítmény segítségével. A kezelési formák 
kiválasztásánál kiemelt jelentőségű, hogy 
meghagyjuk a bőr természetes légzését, 
ezért próbáljuk kerülni a nagyon zsíros kenő-
csök használatát. 

Használhatunk folyadékokat, amelyek hűsít-
hetik a bőrt, azonban nem maradnak meg 

sokáig a bőrön, ezért gyakran újra kell kenni 
őket. Elérhetőek gélek, krémek, amelyek to-
vább megmaradnak a bőr felszínén, azonban 
az amúgy is égő bőr bekenése kellemetlen, 
további fájdalommal járó procedúra lehet.

Szerencsére már régóta léteznek habsprayk, 
melyek előnye más formátumokkal szem-
ben, hogy sokáig fennmaradnak a bőr felszí-
nén, azonban nem igényelnek bedörzsölést, 
ezzel kímélve a bőrt a további irritációtól. 
A kisebb-nagyobb napégések kezelésére 
szolgáló habsprayk legelterjedtebb ható-
anyaga a dexpanthenol, azaz a B5-vitamin 
elővitaminja, mely kitűnően táplálja a sérült 
bőrt. Az ideális habspray kiválasztásánál 
több mindenre oda kell figyelni. Sok kozme-
tikai habspray van forgalomban, viszont nem 
mindegyik hatásossága és biztonságossága 
bizonyított gyermekek esetében. 

Azonban elérhető a gyógyszer-minőségű 
Panthenol külsőleges spray, mely alkalmaz-
ható felnőttek és gyermekek esetében, akár 
naponta többször (3-4 alkalommal). 

Készüljön fel a gondtalan nyaralásra!

A nyári szezonban talán a legtöbbeket 
érintő bőrsérülés a napégés, mely kelle-
metlen, fájó érzéssel jár, és ilyenkor bő-
rünk sokkal érzékenyebbé válik a külvi-
lág (pl. további napsugárzás) hatásaival 
szemben. 



PANTHENOL külsőleges spray 130 g 
Napfény vagy forrázás okozta égési sérülés, kis- és nagy-
hólyagos bőrmegbetegedések, horzsolások, nyálkahártya 
károsodás gyógyulásának elősegítésére, minden korosz-
tálynak. 
Dexpantenol hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer
Bausch Health Mo. Kft. 1134 Budapest, Váci út 33/B
PAN-21-02-02, lezárás dátuma: 2021.02.25.

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

EP

Akciós ár
2195 Ft  

E. ár: 16,88 Ft/g 

DAPIS gél 40 g 
A Dapis gél gyorsan, már 5 perccel az első alkalma-
zást követően csillapítja az enyhe bőrviszketést. 
Külsőleges használatra. 
Kozmetikum
Boiron Hungária Kft. 
1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Akciós ár
2110 Ft  

E. ár: 52,75 Ft/g 

zást követően csillapítja az enyhe bőrviszketést. 

1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Az akció időtartama: 2021. június 1-augusztus 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

NYÁRI AKCIÓ
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JÓ TUDNI!

EGYRE TÖBB AZ ALLERGIÁS REAKCIÓ  
A SZÚNYOGCSÍPÉSEKRE. MIT TEHETÜNK?

A nőstény szúnyog a peterakáshoz szív vért, 
egyébként a vegetáriánus étrend is megfelel 
neki. A hímek ártalmatlanok, és csak néhány 
napig élnek, párosodás után elpusztulnak.

A szúnyogok látása nem túl jó, de a szaglá-
suk és hőérzékelésük rendkívül kifinomult. A 
vérszívó nőstényszúnyogokat a testből kisu-
gárzódó hő, néhány jellemző illatkomponens, 
valamint a kilélegzett szén-dioxid1 vezeti el  
áldozatához. Szúrás közben a szúnyog vé-
ralvadásgátló anyagot köp a sebbe, hogy ne 
duguljon el vékony szájszerve szívás közben.

A szúnyognyálban lévő anyagra szerveze-
tünk allergiás reakcióval reagál. Az ilyenkor 
felszabaduló hisztamin tágítja az ereket, 
így a fehérvérsejtek gyorsabban eljutnak az 
idegen anyagig. A hisztamin erősen izgat-
ja a szöveteket is, ezért viszket a csípés, és 
áteresztővé teszi az érfalakat, így a kiáramló 
folyadék duzzanatot okoz. A kitágult erek mi-
att piros a bőr.

Csípésekre az alábbi homeopátiás alap-
anyagok adhatók:

•  Histaminum – antihisztamin jellegű hatás, 
minden esetben adhatjuk, ha allergiás re-
akció jelentkezik! 
Ajánlott potencia: 30 CH, C, tízpercenként, 
javulásig.

•  Apis – a duzzanat, pirosság csökkentésé-
re, ha javul a hideg borogatástól. 
Ajánlott potencia: 30 CH, C, tízpercenként, 
javulásig.

•  Tarentula – fájdalmas pókcsípésre, a csípés 
helye kemény, tömött, kék, égően fájdalmas.

• Ledum – ha a csípés helye hideg, kék és 
duzzadt, javul hideg borogatástól.
Ajánlott potencia: 9 CH, C tízpercenként, ja-
vulásig.
• Ledum – a szúnyog távoltartására
Ajánlott potencia: 9 CH, C, napi 2x5 golyócs-
ka, ha szúnyogos helyre megyünk.
• A viszketés csökkentésére külsőleg igen 
hasznos a DAPIS gél. A DAPIS gél termé-
szetes kivonatokat tartalmaz (Apis mellifica 
kivonat, Ledum pallustre tinktúra), nincs 
benne fájdalomcsillapító vagy antihisztamin 
gyógyszer. 

Forrás: Homeopátia napjainkban, Springmed Kiadó, 2007 
1Szén-dioxid – Wikipédia (wikipedia.org)



 VISSZÉR PROBLÉMÁK

Nyáron a hőmérséklet emelkedése fokozza 
a tüneteket mert a vénák kitágulnak, a na-
pozás, a melegvizes fürdő, szauna fokozza a 
betegségből adódó elváltozásokat. 

Rendszeres séta, kényelmes cipő, testsúly 
optimalizálás, vény nélkül kapható gyógy-
szerek, gyógynövény tartalmú étrend-kiegé-
szítők és krémek használata segít a tünetek 
csökkentésében. 

Vadgesztenye –  
(Aesculus hippocastanum)
A vadgesztenye akár 25-35m magasra is 
megnövő díszfa. Magyarországra a 16. szá-
zadban a törökök közvetítésével került, akik a 
vadgesztenye magját a lovak etetésére és kö-
högésük enyhítésére használták. A vadgesz-
tenye termésében barna, dióméretű mag 
található, amelyet kora ősszel gyűjtenek. Az 
európai népi gyógyászatban először a fa le-
velét és kérgét használták különböző beteg-
ségek (pl. köhögés, láz, fejfájás) kezelésére, 
azonban ezen alkalmazási módok napjainkra 
visszaszorultak. A vadgesztenye magját elter-
jedten használták krónikus vénás elégtelen-
ség kezelésére, amely felhasználás hátterét 
tudományos alapossággal feltárták az elmúlt 
évszázadokban. Az első leírás a vadgesztenye 

magjáról és annak aranyér kezelésére történő 
alkalmazásáról a 19. századból származik.

A mag kedvező hatásaiért, legnagyobb 
részben annak eszcin nevű szaponin típusú 
vegyület-keveréke a felelős. De a magban 
található flavonoidok is szerepet játszanak 
a hatás kialakulásában, mivel fokozzák az 
eszcin emberi szervezetben történő haszno-
sulását.

A vadgesztenyemag kivonat és az eszcin 
mérsékli a visszeres panaszokat (pl. fájda-
lom, feszülés, ödéma, viszketés, fáradtság), 
mivel növelik a vénák tónusát, és megaka-
dályozzák, hogy a vénás pangás helyén kró-
nikus gyulladás alakuljon ki. Az összehason-
lító vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a 
vadgesztenyemag kivonat hasonlóan hatá-
sos a krónikus vénás elégtelenség kezelésé-
re, mint a kompressziós harisnya és a rutin 
együttes alkalmazása.

A vadgesztenyemagból készült termékek 
elsősorban a krónikus vénás elégtelenség 
következtében fellépő ödéma kezelésére 
használhatók szájon át és helyileg egyaránt. 
Hatóanyagai helyileg alkalmazva elősegítik a 
zúzódások gyógyulását, mérséklik az aranye-
res panaszokat.

Szerző:
Medgyesi József Miklós

Kertészmérnök

GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL

Az alsó végtagok vénáinak kóros elváltozását nevezzük visz-
szér betegségnek. Kialakulásában szerepe van öröklött haj-
lamnak, de a dohányzás, mozgáshiány, túlsúly, cukorbetegség 
mind rizikófaktornak számítanak. Tünetei kezdetben csak a fá-
radt láb érzés, vizesedés, viszkető bőr, éjszakai lábizomgörcs, 
a bőr elszíneződése, majd kialakul a vénás pangás – a visszér. 
Szövődménye lehet súlyos esetben a lábszárfekély is.
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Az arcmaszk miatti szemszárazság hozzájárulhat a szemen keresztüli koronavírus-fertőzéshez.
Az új típusú koronavírus pandémia elleni védekezés során mindennapossá vált az arcmaszk haszná-
lata. A szinte „ruhadarabbá” vált védőeszköz viselésének azonban árnyoldalai is vannak: a maszkvi-
selés gyakoribbá teszi a szemfelszíni irritációt és a szemszárazságot. Ez ellen lehet védekezni is, az 
egyik legkézenfekvőbb megoldásnak a műkönnyek használata tűnik. 

A maszk miatt gyakrabban száraz a szem.
Úgy vélik, hogy a maszk felső részén, a szemfelszín felett kifelé irányuló légáramlás jelenti a fő problé-
mát, és ettől „szárad ki” a szem; Ez azonban nem teljességgel igaz. A maszk tetejének rögzítése vagy 
az orrhuzallal ellátott maszk használata ugyan enyhíti, de nem akadályozza meg a panaszokat; ekkor 
az alsó szemhéj gátolt mozgása okozhat szemfelszíni irritációt, száraz szemre jellemző tüneteket.1,2
Tovább rontja a helyzetet, hogy a szem szerepet játszhat a koronavírussal való megfertőződésben 
is: a koronavírusok számára „bejutási kapuként” funkcionáló receptorok a szemfelszínen is megta-
lálhatók.3,4 A sértetlen könnyfilm a benne található mikrobaellenes anyagoknak köszönhetően próbál 
védelmet nyújtani a koronavírussal szemben is, de előfordulhat, hogy a szemfelszínre kerülő vírusok 
a könny révén az orr- és garatüregbe kerülnek, ahonnan a légzőszervek már könnyen elérhetők és 
megfertőzhetők. Amennyiben a szemfelszíni védelem károsodott, mint például száraz szem szind-
róma esetén, amikor a könnyfilm épsége sérült - a szem még nagyobb mértékben felelős lehet a 
Covid-19 kialakulásáért .1-4 Röviden: a szem egy potenciális fertőzési kapu a koronavírus számára, ami 
sokkal inkább „nyitva áll” abban az esetben, ha a könnyfilm sérült, a szemfelszín irritált. 

Ha már megtörtént a fertőzés…
Egy nagyszabású elemzés 2.347 fő Covid-19 beteg 
együttműködésével a következő eredményekre ju-
tott:5

• a Covid-19 betegek 3,5 %-ánál a szemből nyert 
mintákból kimutatható a koronavírus genetikai 
anyagának a jelenléte, vagyis a vírus jelen lehet a 
könnyfolyadékban, a szemváladékban,
• a Covid-19 betegek 11,64 %-ánál a fertőzés

szemet érintő tünetekkel is jár,
• a szemtünetekkel is küzdő Covid-19-betegek
• 31,2 %-a szemet érintő fájdalomról számol be,
• 19,2 %-ánál szemváladékozás (csipásodás)

tapasztalható,
• 10,8 %-ánál a szem bepirosodik,
• 7,7 %-ánál kötőhártyagyulladás

diagnosztizálható.

A COVID-19 ÉS A SZEMPANASZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Dr. Budai Marianna PhD.
szakgyógyszerész

Forrás: 1. Moshirfar M. et al. Face mask-associated ocular irritation and dryness. Ophthalmol Ther. 2020;9:397-400.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32671665/. 2. https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/diseases-and-conditions/how-fa-
ce-masks-a�ect-the-eyes?sso=y; 2021. ápr. 6. 3. Chen X. et al.  SARS-CoV-2 on the ocular surface: is it truly a novel transmission 
route? Br J Ophthalmol. 2020; doi:10.1136/bjophthalmol-2020-316263 https://bjo.bmj.com/content/bjophthalmol/early/2020/08/25/
bjophthalmol-2020-316263.full.pdf 4. https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/coronavirus-covid19-eye-infection-pinkeye; 
2021.04.03. 5. Aggarwal K. et al. Ocular surface manifestations of coronavirus disease 2019 (COVID-19): A systematic review and 
meta-analysis. PLoS One 2020; 15:e0241661. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7643964/pdf/pone.0241661.pdf
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www.vizols.hu
Forgalmazza: Penta Pharma Kft.

Orvostechnikai eszköz.
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HA ÚJRA ITT A NYÁR…

Akciós ár
2480 Ft 

E. ár:    248,00 Ft/ml 

Akciós ár
1945 Ft  

E. ár: 194,50 Ft/ml 

Akciós ár
2440 Ft  

E. ár: 244,00 Ft/ml 

ALLERGIA

Ilyenek a tüsszögés, orrfolyás, viszkető szem. 
Ma már rendelkezésre áll a pollennaptár, ami 
nagy segítség, hiszen, ha tudjuk, mikor virág-
zik a növény, ami allergiás panaszokat okoz, 
időben felkészülhetünk a tünetek kivédésére.

Legújabban megfigyelték, a szezonális aller-
giában szenvedők esetében, ha a tüneteket 
kiváltó kémiai anyag esetlegesen előfordul 
gyümölcsben, magvakban, fűszerekben, 
zöldségfélékben vagy akár gabonafélében, 
akkor kialakulhat keresztallergia, ami polle-
nek nélkül is előidézheti a panaszokat.

Az allergia a népesség igen nagy százalékát érinti. Sokféle lehet, 
de a leggyakoribb a szezonális szénanátha. Az év középső hat 
hónapjában, a pollenszórástól függően jelentkeznek a tünetek.



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!

Az akció időtartama: 2021. június 1-augusztus 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

NYÁRI AKCIÓ

RHINOSPRAY PLUS 
1,265 mg/ml oldatos orrspray 10 ml 
A Rhinospray plus gyorsan és hosszú 
órákra szabadítja fel a légzést. A benne 
lévő illóanyagoknak (mentol, kámfor, eu-
kaliptuszolaj) köszönhetően kényezteti az 
orrot és a légzés friss, tiszta, hűs érzését 
biztosítja. Már 6 éves kortól alkalmazható. 
Tramazolin hatóanyagú, vény nélkül kap-
ható 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.orrdugulas.hu

MAT-HU-2100140 (2021.02.10.)

EP

Akciós ár
1985 Ft  

E. ár: 198,50 Ft/ml 

DASSERGO
5mg filmtabletta 30 db 
Enyhíti az allergiás nátha és csalánkiütés tüneteit, 
felnőttek és 12 éves vagy ennél idősebb serdülők 
számára javasolt. 
Dezloratadin hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
3. torony 6. emelet
HUDASPAT202020

EP

Akciós ár
1270 Ft  

E. ár: 42,33 Ft/db 

DAEDALON®
50 mg tabletta 10 db 
A Deadalon® tabletta különböző eredetű hányinger és 
hányás megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszer. 
6 éves kortól adható. 
Tablettánként 50 mg dimen-
hidrinát hatóanyagú, vény 
nélkül kapható gyógyszer
Richter Gedeon Nyrt.  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 
+36 1 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

EP

Akciós ár
1400 Ft  

E. ár: 140,00 Ft/db 

LOPEDIUM
2 mg kemény kapszula 20 db 
Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek (pl. hasi 
diszkomfortérzés, puµ adás, görcsök) kezelésére. Már az 
első adag Lopedium megszüntetheti a panaszokat.
Loperamid-hidriklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OSDZ1757/11.20

EP

Akciós ár
1475 Ft  

E. ár: 73,75 Ft/db 
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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!

NYÁRI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. június 1-augusztus 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

NORMAFLORE
belsőleges szuszpenzió 30x5 ml 
A Normaflore helyreállítja a bélflóra egyensúlyát antibioti-
kum-kúra és akut hasmenés esetén. 
A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit 
tartalmazó, 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

MAT-HU-2100050 (2021.01.20.)

EP

Akciós ár
3430 Ft  
E. ár: 114,33 Ft/tartály 

MÁLYVA TEA
kapszula 30 db 
Szennával és zöldteával a bél-
működés megfelelő ritmusá-
nak fenntartásához. 
Étrend-kiegészítő
Dr.Chen Patika

Akciós ár
1165 Ft  

E. ár: 38,83 Ft/db 

NATURLAND SZÚNYOG 
ÉS KULLANCSRIASZTÓ
spray 100 ml 
Vérszívó rovarok (szúnyogok, kullancsok) tá-
voltartására alkalmas. A bőrfelületre juttatott 
készítmény, a felvitel vastagságától függően, a 
vérszívó rovarokat (pl. szúnyog, kullancs) 4-6 
órán keresztül távol tartja. 
III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú 
rovarriasztó szer

Akciós ár
1490 Ft  

E. ár: 14,90 Ft/ml 

CHINOFUNGIN
külsőleges oldatos spray 100 g 
A készítmény gombás fertőzések kezelésére, illetve meg-
előzésére szolgál. 
Tolnaftát hatóanyagú, vény 
nélkül kapható gyógyszer
HGA Biomed Kft.  
7400 Kaposvár, Jutai út 50.
OGYI-T-3537/01

EP

Akciós ár
1385 Ft  

E. ár: 13,85 Ft/g 
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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!

NYÁRI AKCIÓ

ACICLOVIR AL
50 mg/g krém 2 g 
Tegyen a herpeszre! Az Aciclovir AL krém megaka-
dályozza a herpesz vírus szaporodását és enyhíti az 
ajakherpesz kellemetlen tüneteit. 
Aciclovir hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower, 11. emelet
21STADAACICLOVIRAL2AP6/2021.05.11.

EP

Akciós ár
1195 Ft  

E. ár: 597,50 Ft/g 

ANALGESIN DOLO
220 mg filmtabletta 20 db 
Enyhe-mérsékelt fájdalom rövid távú, tüneti kezelésére 
16 éves kor felett. 
Naproxén-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
HUANDPAT202072

EP

Akciós ár
1040 Ft  

E. ár: 52,00 Ft/db 

ARNIGEL
45 g 
Magas árnika tartalmú nyugtató hatású gél. Hűsítő és 
nyugtató hatású. Nem zsíros és gyorsan felszívódik. 
Nem tartalmaz parabént és egyéb tartósítószereket. 
Kozmetikum
Boiron Hungária Kft. 
1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Akciós ár
1560 Ft  

E. ár: 34,67 Ft/g 

1124 Budapest, Csörsz utca 45.

BIOMED KÖRÖMVIRÁG
Krém FORTE 60 g 
Száraz, érzékeny, könnyen kipirosodó 
bőr ápolására ajánlott. A krém stimu-
lálja a bőr természetes immunitását, 
nyugtatja, védi az érzékeny, irritált, 
sérült bőrt. Túlzott napozás után kü-
lönösen javasolt. Továbbfejlesztett 
összetétel echinacea kivonattal + 
béta-karotin és E-vitamin, összesen 
11,5% gyógynövénykivonat-tartalom. 

Kozmetikum

Akciós ár
630 Ft  

E. ár: 10,50 Ft/g 

21STADAACICLOVIRAL2AP6/2021.05.11.
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Az akció időtartama: 2021. június 1-augusztus 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

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!

NYÁRI AKCIÓ

PANANGIN® FORTE
316 mg/280 mg filmtabletta 60 db 
Szíve élete legfontosabb társa. Viselje gondját! A Panangin® For-
te komplex hatóanyagkombinációja segíti a megfelelő szívmű-
ködést és hozzájárul a szív- és keringési rendszer egészségéhez. 
Vény nélkül kapható gyógyszer
Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 
+36 1 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

EP

Akciós ár
2480 Ft  

E. ár: 41,33 Ft/db 

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 

PROSTAYOL 6 FORTE
kapszula 40 db 
A tökmagolaj és a törpepálma gyümölcs hoz-
zájárul a prosztata egészséges működésének 
fenntartásához. A nagy 
csalán gyökér és a kisvirá-
gú füzike hozzájárulhat a 
prosztata egészséges mű-
ködésének fenntartásához. 
Étrend-kiegészítő
Dr.Chen Patika

Akciós ár
2145 Ft  

E. ár: 53,63 Ft/db 

zájárul a prosztata egészséges működésének 

BIOMED VADGESZTENYE
Krém FORTE 60 g
Visszérgyulladás okozta kellemetlen bőrtünetek, 
fáradt és feszülő lábak ápolására. Továbbfejlesz-
tett összetétel hozzáadott nyírfakéreg kivonattal + 
béta-karotinnal és E-vitaminnal. Összesen 23,9% 
gyógynövény kivonat-tartalom. 
Kozmetikum

Akciós ár
755 Ft  

E. ár: 12,58 Ft/g 
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DUÓBAN
GYORSABB ÉS ERŐSEBB A FEJFÁJÁS ELLEN!*

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

Koffein
Ibuprofén

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

*400 mg monokomponensű ibuprofénhez képest.
Ibuprofént és ko�eint kombinációban tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer. 
SANOFI-AVENTIS Zrt.  I  1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Tel.: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 
Web: www.algoflex.hu, www.sanofi.hu 

ÚJ!

A ko�ein élénkítő, stimuláló hatásait mindenki ismeri. Persze 
nem csak azért iszunk kávét, teát, üdítőt vagy energiaitalt, 
hogy egy kis extra energiához juttassuk a szervezetünket. 
A ko�eint tartalmazó italokat és ételeket az élvezeti értékük 
tette népszerűvé. Elég csak a kávéra vagy bármilyen kakaó-
tartalmú édességre gondolnunk.

A ko�ein fiziológiai hatásai azonban lényegesen sokoldalúbbak 
és összetettebbek, mint gondolnánk. Ez a vegyület serkentőleg 
hat a központi idegrendszerre, fokozza a fájdalomcsillapítók 
hatását, emeli az izmok teljesítőképességét, javítja az egyes 
szervek vérellátottságát, tágítja a légutakat, és serkenti a 
vizelet-elválasztást. Vagyis a megfelelő mennyiségben (napi 
kb. 300 mg) jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre.

Szájon át szedve a ko�ein gyorsan és csaknem teljes mér-
tékben felszívódik az emberi testben. A stimuláló hatás a 
bevétel után 15-30 perccel jelentkezhet, és több órán át tarthat. 
Felnőtteknél a ko�ein felezési ideje (az az időtartam, amely 
alatt a ko�ein 50%-a kiürül a szervezetből) nagyban változik 
olyan tényezőktől függően, mint az életkor, testtömeg, váran-
dósság, egyéb gyógyszerbevitel alkalmazása és májfunkció 
egészsége. Egészséges felnőtteknél az átlagos felezési idő 
körülbelül négy óra, meglehetősen nagy szórással – kettőtől 
nyolc óráig terjed.

KOFFEIN ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS
A ko�ein egy természetes előfordulású kémiai vegyület, amely olyan növényi összetevőkben található meg, 
mint a kávé és a kakaóbab, a tealevelek, a guarana bogyók és a kóladió. Emberi fogyasztása hosszú múltra 
tekint vissza.

A ko�ein a gyógyászatban is gyakran használt hatóanyag. 
Fájdalomcsillapításnál – pl. 400 mg ibuprofénnel kom-
binálva – a ko�ein arra szolgál, hogy a fájdalomcsillapító 
hatását fokozza, vagyis a két komponens együtt még 
erősebb és gyorsabb fájdalomcsillapítást nyújt, mint az 
ibuprofén önmagában*.

Hosszúkávé (200 ml)

Energiaital (250 ml)

Eszpresszó (60 ml)

Egy csésze fekete tea (220 ml)

Egy doboz kóla (355 ml)

Egy szelet étcsokoládé (50g)

Egy szelet tejcsokoládé (50g)

0 mg 20 40 60 80 100

Minden szám hozzávetőleges, mivel a ko�eintartalom és az adagok mérete országonként 
eltérő

Mennyi ko�ein van benne…?

*400 mg monokomponensű ibuprofénhez képest. 
Forrás: EFSA explains risk assessment: Ca�eine, fact sheet (online: http://www.efsa.
europa.eu/en/corporate/pub/efsaexplainsca�eine150527 (downloaded:21/02/2020)
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Akciós ár
2420 Ft  

E. ár: 100,83 Ft/db 

NAPI PANASZOK
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LÁBGOMBA? 
SZABADULJON MEG 
A VISZKETÉSTŐL GYORSAN!
Ezek a bőr gombás fertőzésére utalhatnak. 
A gombás lábfertőzés elkapható nyilvános 
uszodákban, edzőtermekben, sportcentru-
mokban, illetve bárhol, ahol közös haszná-
latú zuhanyzóval ellátott öltöző van. A spor-
tolóknál különösen nagy a fertőzés veszélye. 
A testedzés során a láb izzadttá, nedvessé 
válhat, ami a gombák szaporodása szem-
pontjából előnyös környezetet jelent. Spor-
tolás során megsérülhet a láb vagy a köröm 
is, a felületi sérülések pedig utat nyithatnak a 
gombák számára.

A bőrgomba gyakori fertőzés, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ne kellene törődnie vele. 
Mihamarabbi kezelés hiányában ugyanis 
könnyen súlyosbodhat és tovább terjedhet. A 
lábgomba az esetek 30-59%-ban együtt jár 
a köröm gombás fertőzésével1 A lábgomba 
ráadásul együtt járhat másodlagos bakteriá-

lis fertőzések kialakulásával is, melyek fokoz-
hatják az égő érzést, a kellemetlen szagot és 
a gyulladásos tüneteket.

1. Thomas J, et al. Journal of Clinical Pharmacy and Ther-
apeutics. 2010;35(5): 497–519

NYÁRI FERTŐZÉSEK

Minden nő számára fontos az intimhigiénia. 
A történelem során különböző módon köze-
lítették meg a problémát, attól függően, ép-
pen milyen volt a nők státusza. Befolyásolta 
a vallás, a tudomány akkori állása, de még a 
művészetek és a kultúra is nagyban rányom-
ta a bélyegét arra, miként élik meg a nők a 
nőiességüket.

A mai korban a hüvelyflóra ápolása a min-
dennapi élet része. Befolyásolja a stressz, 
gyógyszeres kezelések, a szexuális partner 
egészségi állapota.

A hüvelyflóra egyensúlyának fenntartása a 
legfontosabb lépés. Viseljünk pamut alsó-

neműt, ne használjunk illatanyaggal dúsított 
szappanokat, étkezzünk egészségesen, mert 
a magas szénhidráttartalmú ételek csökken-
tik az immunrendszer működését.

Nyáron főként a vizes fürdőruha viselése 
okozhat problémát, hiszen a nedves környe-
zet kedvez a fertőzés kialakulásának.

A tünetek megjelenése azonnali kezelést igé-
nyel, akár bakteriális, akár gomba okozta az 
elváltozást. A fertőzés okozója jól kivehető  
az észlelt tünetek alapján, de ma már létez-
nek olyan készítmények, amelyek mindkét 
esetben gyors és megbízható segítséget 
nyújtanak.

Kínzó viszketés, felázott, 
gyulladt bőr a lábujjak között? 

HA ÚJRA ITT A NYÁR…
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EXODERIL 10 mg/g krém 30 g
3-as csapás a bőr gombás fertőzésére: gyorsan enyhíti a visz-
ketést, (már napi 1x-i használat mellett) képes elpusztítani a 
bőrgombák széles körét és számos baktérium ellen is hatásos. 
Naftifin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OSDZ1757/11.20

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

EP

Akciós ár
2455 Ft  

E. ár: 81,83 Ft/g 

koztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az akció időtartama: 2021. június 1-augusztus 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

NYÁRI AKCIÓ

CURIOSA®sebkezelő gél 30 g 
Mindegy, hogy seb vagy pattanás, Curiosa® a megoldás! A Curiosa® 
sebkezelő gél hialuronnal a bőr- és a kötőszövet természetes és nélkü-
lözhetetlen alkotóelemével biztosítja a bőr épségét és rugalmasságát, 
elősegíti a regenerálódást, és megfelelő környezetet teremt a sebgyó-
gyuláshoz. 

Cink-hialuronát hatóanyagú, orvostechnikai eszköz, 
mely egyben gyógyászati segédeszköz
Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 
+36 1 505-70-32, drugsafety@richter.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas-
sa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát!

EP

Akciós ár
2010 Ft  

E. ár: 67 Ft/g 
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LÉGY MIELŐBB
ÚJRA ÖNMAGAD!

Bakteriális és
gombás hüvelyi
fertőzés kezelésére
és megelőzésére

A tünetek akár már 24 
órán belül* enyhülhetnek

www.beliema.hu

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT! 
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* A válaszadók 77%-a (N=52) a tünetek javulásáról számolt be az alkalmazás első napját 
követően (jelentett vevőelégedettségi adatok; forrás: Post-Marketing Surveillance Customer 
Survey Report, Medical Brands Developments B.V., 2019. február 8.)
21STADABELIEMA2AP9/2021.04.20.

Akciós ár
3115 Ft  

E. ár: 455 Ft/db 



 OTTHONI TIPPEK

6 + 1 TIPP AZ OTTHONI SEBKEZELÉSHEZ

A mindennapokban gyakran történnek ve-
lünk kisebb-nagyobb balesetek, ám sokan 
nem tudják, hogyan kezeljék szakszerűen 
ezeket a sérüléseket. Éppen ezért most az 
otthoni sebkezeléshez adunk tippeket.

Bármikor érhetnek olyan kisebb sérülések 
bennünket vagy családtagjainkat, melyek 
kezelése nem igényel orvosi ellátást. Ilyenek 
például a háztartási balesetek vagy gyerme-
keink apró sérülései. A sebkezelést követően 
a szervezet saját öngyógyító mechanizmu-
sa azonnal megkezdi a regenerálódást, és a 
sérült szövetek rövid idő alatt helyreállnak. A 
szakszerű otthoni ellátással azonban szebb 
és gyorsabb lehet a sebgyógyulás, így a kelle-
metlen sérüléseknek hamar búcsút inthetünk. 

Íme a sebkezelés 6 alapszabálya, amelyek 
betartásával a kisebb-nagyobb otthoni bal-
esetek szakszerű ellátása mindenki számára 
gyerekjáték lesz: 

1.  Vérzéscsillapítás: Az apró vágások, hor-
zsolások vérzése általában magától csillapo-
dik, ha mégsem, a vérző területre steril gézzel 
gyakoroljunk enyhe nyomást 5-10 percen át. 
Ha nem szűnik a vérzés, akkor forduljunk or-
voshoz.

2. Sebtisztítás: A horzsolt, szennyezett 
sebet tiszta vízzel öblítsük le. Amennyiben 
szükséges, a sebfelszínt és a sebkörnyéket 
fertőtlenítő oldatokkal mossuk le. 

3. Sebkezelés: Használjunk például hi-
aluron tartalmú készítményt, hiszen a hi-
aluron testünk nélkülözhetetlen alkotóeleme, 
mely felelős a sebgyógyításért, a bőr regene-
rálódásáért. Kevés külsőleg használt hialuron 
a szervezet hialuron termelését is fokozza, így 
gyorsabb sebgyógyulás érhető el. 

4. Sebfedés: Ha a seb olyan helyen van, 

hogy a mechanikai védelem vagy a baktéri-
umok távol tartása miatt mégis szükséges a 
fedőkötés, olyan kötszert használjunk, ame-
lyik nem tapad a sebbe. 

5. Kötéscsere: A kötést naponta cseréljük, 
mindig steril kötszert alkalmazzunk.

6.  Fertőzésre utaló jelek figyelése: Fordul-
junk orvoshoz, ha hidegrázás, láz jelentkezik 
vagy a seb nem gyógyul, esetleg fokozódik a 
váladékozás, vagy a seb környéke duzzadt és 
bőrpír látható.

+1:  A hialuron egy természetes poliszacha-
rid, amely minden szövetben megtalálható, a 
bőrnek is fontos alkotórésze. A bőr alatti kö-
tőszövetben található kollagén és rugalmas 
rostok újra képződését serkenti, biztosítva 
ezzel a bőr megfelelő rugalmasságát és fe-
szességét. A cinktartalmú készítményeket is 
évtizedek óta használják a bőrgyógyászatban 
különböző sebek kezelésére. A sérülésekkor 
növekszik a szervezet cinkigénye, cinkhiány 
esetén pedig csökken az ellenállóképesség 
és elhúzódik a sebgyógyulás is. Az otthoni 
sebkezelésnél törekedjünk olyan készítmé-
nyek használatára, melyek nedvesen tartják a 
sérült felületet, hiszen ez nemcsak gátolja a 
sebfertőzést, hanem segít a gyulladás csök-
kentésében is. 



HURRÁ, NYARALUNK!

UTAZUNK

Az utazás az egyik legkedveltebb időtöltés 
sokak számára. Lehetséges földön, vízen, 
levegőben, mehetünk családdal, barátokkal 
vagy akár egyedül is.

Lehetőségünk van vízparton, hegyekben 
pihenni, vagy tehetünk városnéző sétákat, 
felfedezhetünk idegen tájakat, kultúrákat, 
megismerthetünk a megszokottól eltérő íze-
ket, ételeket.

Ahhoz, hogy ne érjen meglepetés minket, 
kell pár dolog a bőröndünkbe:
• Mindig legyen az életkornak megfelelő láz- 

és fájdalomcsillapító. 
• Hegyekben, de vízparton is előfordulnak 

szúnyogok, kullancsok, amikre figyelnünk 
kell, mert okozhatnak kellemetlenséget.

• Utazás, kirándulás során kerülhetnek olyan 
ételek az asztalunkra, amelyek megzavar-
hatják a bélflóránkat, lehet hasmenésünk, 

de arra érzékeny embereknél, akár a hely-
változtatás önmagában is okozhat hasme-
nést, vagy akár székrekedést is.

• A legkényelmesebb cipő is okozhat hám-
sérülést egy hosszú séta során, akár er-
dőben vagy városban tesszük ezt, sőt, fi-
cam vagy rándulás is előfordulhat, esetleg 
szükség lehet apróbb sebek ellátására.

• Vizes programok után ügyeljünk arra, hogy 
mindig cseréljük le a vizes fürdőruhát, mert 
a nedves közeg kedvez az élesztőgombák 
elszaporodásának, ami szintén okozhat 
panaszokat.

• Ne feledjük: mindig legyen nálunk napozó-
szer, póló és napszemüveg! 

Mindezek mellett, Mindenkinek kellemes 
nyaralást, nagyon jó utat kívánunk!

Élvezzék az utazás csodálatos élményét!
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NAPI PANASZOK

Jobb kint, mint bent

A modernkor emberének élete felgyorsult, 
emésztése pedig lelassult. Rengetegen küz-
denek emésztési zavarokkal, amelyért sok-
szor a helytelen táplálkozás és a mozgássze-
gény életmód okolható. Mondhatnánk, hogy 
„ugyan, legalább kevesebbszer kell kimenni”, 
ugyanakkor – pláne fiatalabb korban – haj-
lamosak vagyunk megfeledkezni a járulékos 
veszteségekről, amelyeknek elkerülésével a 
későbbiekben nagyobb bosszúságoktól kí-
mélhetnénk meg magunkat. Említhetjük itt 
a salakanyagok felhalmozódásából fakadó 
bőrproblémákat, és egyéb rosszabb prognó-
zisú megbetegedéseket, vagy az erőlködés-
ből fakadó értágulatok okozta kellemetlen-
ségeket. 

Van megoldás: alkalmazkodás és ellenállás

Életünk számos területén elképzelhető, hogy 
nem tudunk egykönnyen változtatni. Habár a 
körülményeken kevésbé, saját hozzáállásun-
kon, és cselekedeteinken nagyobb mérték-
ben tudunk alakítani. A prevenciós szemlélet 
nem egy folyó, amely magával sodor minket, 
és hipp-hopp egészségesebbek leszünk. Tu-
datos döntések és tervezés élhető folyamata, 
amelyben éppúgy helyet kell kapjon a „mit 
és mennyit mozgunk”, mint a „mit és meny-
nyit eszünk”. Könnyebbség, hogy döntésein-
ket egyszerű ok-okozati tényezőkön alapulva 
tudjuk meghozni: a csokoládé megfog, a szil-
va hajt, a zabkása tisztít stb... Utóbbi a Ha-
gyományos Kínai Orvoslás szerint kiemelten 
fontos az egészségünk megőrzéséhez, mert 
nemcsak a már fentebb említett problémák 
elkerülésében van szerepe, hanem fontos tá-
mogatás lehet az egészséges testsúly eléré-
séhez és megőrzéséhez is.

Dr. Chen patika

Könnyebbség a „nagy dolgokban” a HKO 
javallataival

A Hagyományos Kínai Orvoslás alapvetően 
egészséges folyamatként gondol a megfele-
lő ritmusú emésztésre, mivel ennek köszön-
hetően a salakanyagok kevesebbet időznek 
szervezetünkben.  Emellett a funkcionalitás, 
az egészséges működés megőrzése is fon-
tos, ami jelen esetben a tápanyagok és a fo-
lyadék optimális felszívását jelenti. Érdemes 
ennek tudatában alakítani az étkezés útján 
bevitt, anyagcsere folyamatokat támogató 
táplálékok mennyiségét. Van, akinek két-há-
rom naponta, van, akinek minden nap szük-
séges erre figyelmet fordítania. 

Ajánlott a könnyebben emészthető ételek 
fogyasztása, ebből a szempontból előnyt 
élveznek a levesek és a különböző meleg 
gabonakásák. Utóbbiak rosttartalma hatéko-
nyan tisztíthatja a bélrendszert, ráadásul jól 
elkészítve, fehérjében gazdag, zsírban sze-
gény táplálékhoz juthatunk.

A HKO mindezeken felül egyes növények 
kivonatának, bizonyos esetekben főzetének 
fogyasztását is javasolja, így a szennalevelet, 
amely természetes módon segít fenntartani 
a bélműködés rendszerességét, támogatja a 
bélfunkciókat és az emésztés ritmusát; a csa-
lánlevelet, amelyet a magyar népi gyógyá-
szatban is régóta természetes vízhajtóként 
alkalmaznak; a borókát, amely támogatja a 
zsír- és szénhidrát metabolizmust; a barna-
algát és az északi-tengeri algát, amelyek a 
testsúlycsökkentésben segíthetnek; a chilit, 
amelynek kapszaicin tartalma támogatja a 
zsírok és szénhidrátok oxidációját.

Végezetül, ne feledkezzünk meg a mozgás 
fontosságáról sem! Ha sportolni nincs is le-
hetőségünk, minden napra ajánlott egy ki-
adós séta. Mindezzel sokat tehetünk egész-
ségünk megőrzéséért! 
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JÓ TUDNI!

NYÁRI ÉTREND TIPPEK EGY DIETETIKUS TOLLÁBÓL
A KERT AJÁNDÉKAI-ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK

A zöldségek és gyümölcsök jelentős táplálko-
zás-élettani szerepe vitathatatlan. Energia-, 
zsír-, és szénhidráttartalmukkal viszonylag 
alacsony, ugyanakkor jelentős vitamin-, ásvá-
nyi anyag- és antioxidáns tartalommal bírnak. 
Vitaminok és ásványi anyagok közül a C-, 
E- és K-vitaminok, valamint a folsav és karo-
tinoidok (A-provitamin) a leginkább említés-
re méltók, mivel szervezetünk elsődlegesen 
zöldség- és gyümölcsfélékből tudja fedezni 
szükségleteit.  Fontos szerepet játszanak 
számos betegség kockázatának csökkenté-
sében, többek között a szív- és érrendszeri 
megbetegedések megelőzésében. Magas 
élelmi rosttartalmuk segíti a megfelelő bélmű-
ködést, teltségérzetet biztosít és jótékonyan 
befolyásolja szervezetünk zsír- és szénhidrát 
anyagcseréjét. Íz- és illatanyagaik révén ser-
kentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal 
hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő 
működéséhez. Magas víztartalmuknak kö-
szönhetően, szabályozzák a szervezet folya-
dékháztartásának egyensúlyát.

Egészséged megőrzése érdekében fogyassz 
legalább 4 adag zöldséget vagy gyümölcsöt 
naponta! Ebből legalább 1 adag friss vagy 

nyers legyen. (A burgonya nem számítható 
be a napi 4 adagba.) A nyár különösen sze-
rencsés időszak a zöldség- és gyümölcsfo-
gyasztásunk színesítésére, hiszen ebben az 
időszakban szinte kimeríthetetlen az idény-
zöldségek, illetve idénygyümölcsök tárháza.

Mennyi egy adag?
1 adag = 10 dkg friss, párolt vagy főtt, idény-
jellegű zöldség vagy gyümölcs (pl. 1 közepes 
paprika, paradicsom, 1 közepes alma vagy 
narancs) vagy 1 kis tányér saláta vagy 1 kis 
pohárnyi bogyós gyümölcs.1

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
ajánlása értelmében, naponta minimum 
400g zöldség és gyümölcs fogyasztása aján-
lott, amiből minimum 250g zöldség és 150g 
gyümölcs. Ez a majdnem fél kilogrammos 
mennyiség soknak tűnhet, azonban, ha min-
den étkezésnél zöldség és gyümölcs is kerül 
az asztalra, ennek a mennyiségnek az elfo-
gyasztása könnyen kivitelezhető.

Gulyás-Kikilai Anna
Dietetikus

1http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/

Almás zellersaláta dióval

• 1 marék jégsaláta
• 1 db alma
• ½ kisebb zeller
• 1 marék dió
• 1 szál újhagyma
• 1 teáskanál méz
• 1 evőkanál almaecet
• 2 teáskanál olívaolaj
• só, bors, petrezselyemzöld

A vékony csíkokra vágott zellert megfuttatjuk pici 
olajon, a karikára vágott újhagymával, sóval, bors-
sal. Fontos, hogy a zeller még roppanós maradjon. 
Majd ebben az olajban átpirítjuk a diót.

A salátához apróra vágjuk a jégsalátát, csíkokra 
az almát, és ezt összekeverjük a dióval, valamint a 
zellerrel és a hagymával. Az öntethez kikeverjük a 
mézet, almaecetet, olívaolajat. Ezt a keveréket önt-
jük a salátára, majd a végén friss petrezselyemmel 
megszórjuk.
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NYÁRI ÖTPRÓBA 

NYÁRI ÖTPRÓBA A KÖRNYEZET- 
ÉS TERMÉSZETVÉDELEM JEGYÉBEN
(Játék 8-14 éves gyermekek részére)

Kedves Gyerekek!

Környezetvédelem – ezt a kifejezést már 
mindnyájan hallottátok, hiszen nap mint nap 
beszélünk a fontosságáról. A civilizáció fej-
lődésével az ember saját maga teszi tönkre 
környezetét, a termőtalajt, a levegőt, a nö-
vény- és állatvilágot, feleslegesen használja 
az energiát stb. 

Ahhoz, hogy száz év múlva is élhető legyen 
a Földünk, mindenkinek, felnőtteknek és gye-
rekeknek, az egész társadalomnak, szemléle-
tet kell váltani, és kiemelten figyelni a környe-
zet- és a természetvédelemre.

Sokan már jó úton járnak és tudatosan élnek, 
nem szemetelnek, szelektíven gyűjtik a sze-
metet, nem használnak felesleges energiát, 
vizet, a közelebbi távolságokat gyalog vagy 
biciklivel teszik meg, előnyben részesítik a tö-
megközlekedést az egyéni autózás helyett, a 
bevásárlásoknál nem kérnek nylon szatyrot, 
műanyag flakonos termékek helyett, papír 
vagy üvegben csomagolt árut vásárolnak, és 
még sorolhatnánk.

A nyári időszakra szeretnénk számotokra öt 
héten keresztül minden hétre egy-egy egy-
szerű feladatot adni, amelyek segítségével 
időtök egy részét a friss levegőn tölthetitek, 

megismerhetitek a ben-
neteket körülvevő ter-
mészetet és játékosan 
bővíthetitek ismereteiteket is. Ha megismeri-
tek a természet csodáit, meghalljátok annak 
hangját, tudni fogjátok, hogy mennyire fontos 
annak védelme. 

Az elvégzett próbák igazolására vonatko-
zó képekre, rajzokra írjátok rá, hogy melyik 
próba elvégzésére vonatkozik, a neveteket, 
életkorotokat, édesanyátok vagy édesapátok 
nevét, a lakcímeteket, telefonszámotokat és 
e-mail címeteket, helyezzétek bele egy borí-
tékba és 2021. július 23-ig adjátok postára 
a Road Partner Kft. 1106 Budapest, Kabai 
utca 1. címére. 

A feladatot sikeresen teljesítő gyerekek közül 
(akik elmúltak 8 évesek, de még nem töltöt-
ték be a 14. életévüket), 5 gyermek a Road 
Partner Kft. költségén, részt vehet az ÖS-
VÉNY OKTATÓKÖZPONT által szervezett 
FELFEDEZŐ táborban, 2021. augusztus 8-au-
gusztus 13. közötti időpontban a Bakonyban. 

Az öt nyertes kiválasztása sorsolással törté-
nik, a nyerteseknek e-mail-ben küldünk érte-
sítést. 

A sorsolás napja: 2021. július 28.
A játék időtartama: 2021. június 7- 2021. július 11.

A próbákat lehet halmozottan teljesíteni a fenti időtartam alatt. 

A játékötletek összeállításában az ÖSVÉNY OKTATÓKÖZPONT munkatársai voltak segítségünkre.
„FELFEDEZŐ” – expedíciós kalandtábor – ÖSVÉNY Oktatóközpont (osveny-oktatokozpont.com)
A részletes pályázati feltételek és szabályok az osvenykft.hu oldalon olvashatók.
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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                 

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                

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

Közép-Magyarország




