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HA AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK! 
Dr. Síkos Pál életem meghatározó gyógysze-
rész példája. Az ő ajtaja mindenki előtt nyitva 
állt, mindenkihez volt 1-1 jó szava és igyekezett 
mindenkinek segíteni, mindezt hatalmas szak-
mai alázattal és szeretettel tette. 

Evvel a képpel a szívemben és a lelkemben 
fogtam bele 11 éve, a patikaalapítások szigo-
rításának kezdetén, Balatonfenyvesen a Turul 
Gyógyszertár megnyitásába, mely 2012 óta 
Balatonkeresztúron a Kis Turul Gyógyszer-
tárral bővült. Vidám, barátságos csapatunk 
szinte mindenkit névről ismer a településen, 
a mosoly és a jó szó is gyógyító erejű.

Kezdetektől fogva kerestem a lehetőségeket, 
hogy a hozzánk fordulóknak a lehető legked-
vezőbb áron tudjuk biztosítani gyógyszere-
iket, gyógyászati segédeszközeiket. Ehhez 
fontosnak tartom, hogy megőrizzük függet-
lenségünket, döntési szabadságunkat és a 
lehető legszélesebb beszerzői körrel rendel-
kezzünk. Így kerültünk kapcsolatba évekkel 
ezelőtt a Pharmaroad Kft.-vel, majd csatla-
koztunk a Szirom Patikákhoz. Kedvező árai 
szélesítik akciós kínálatunkat. 

Pici patikánk azóta kinőtte magát. Új kihívá-
sokat keresve építkezünk tovább, jövőre pati-
ka robottal bővülünk, könnyítve és gyorsítva 
az ellátást, hogy több idő maradjon a beteg-
gondozásra, a kommunikációra, betegfelvi-
lágosító programokra. Tanulunk, tanítunk, 
példát mutatunk.

Merjünk nagyot álmodni, tegyük meg min-
den nap, ami mások szerint lehetetlen, és 
bizony az álmok valóra válnak!

Hegedűs Józsefné dr.
gyógyszertárvezető

PATIKUS SZEMMEL – TAGPATIKÁINK BEMUTATKOZÁSA



MESÉLŐ TÖRTÉNELEM

KARÁCSONY
Vajon mit jelent ez a kifejezés? 
Mit jelent égtájanként, mit je-
lent idősnek és fiatalnak, mit 
jelentett régen és ma?

Jelentheti a hófedte tájat, amit 
mézeskalács illat tölt be, ké-
peslapokat, amelyeket jókíván-
ságokkal küldünk szeretteink-
nek, utazást, ami után a távol 
élők is megölelhetik egymást, 
vagy éppen videóhívást, mert 
éppen pandémia van, vagy, 
mert a munka miatt csak erre 
van lehetőség.

Sok mindent jelenthet, de mégis ugyanazt 
képviseli az ünnep.

Már az ókorban jelentős időszak volt a téli 
napforduló ideje. Vallásonként különböző 
módon hódoltak neki, és vigasságokkal vár-
ták a fény ünnepét, a Nap újjászületését. Ez 
a bizakodás a remény, a megújulás időszaka 
volt.

A római birodalomban hivatalossá vált ke-
reszténység azonban már nem a legyőz-
hetetlen Nap ünnepét, hanem az üdvösség 
Napját ülte meg december 25-én. 

A keresztény vallás egyik legjelentősebb ün-
nepe az idők során folyamatosan alakult, és 
magával hozta a régi vallások rítusait is. A ka-
rácsony éjjeli misztériumot megelőzi az ad-
vent időszaka. Eredete a IV. századig nyúlik 
vissza, ez a lelki felkészülés, a csend, a visz-
szafogottság ideje. Jellemzői a hajnali mise, 
a böjt, a dísztelenség. Örökzöldekből készült 
koszorút már az ókori népek, a kelták, egyip-
tomiak is készítettek, így vágyakoztak a fény 
és a tavasz után. A XIX. században egy ham-
burgi lelkész készített örökzöldekkel díszített 
kereket 24 gyertyával. A remény és az élet, 

valamint az eljövendő fény szimbolizálását 
jelentő koszorú végleges formája a II. világ-
háború után alakult ki. Hogy milyen színű, és 
hány darab gyertya van rajta, vallásonként 
változó, de az advent jelképe, és az összetar-
tozást szimbolizálja. Az adventi naptár egy 
német édesanya ötlete volt, aki türelmetlen 
gyermekének próbált a várakozás idején örö-
met szerezni. 24 részre osztott kartonlapra 
függesztett csokidarabokat, amiből egyet-
egyet vehetett, amíg eljött az ünnep.

Magyar nyelvterületen szinte mindenhol el-
terjedt a Luca-szék készítése. Luca napján 
kezdték faragni, mindennap csak egy műve-
letet végezhettek rajta, és karácsony előesté-
jén kellett készen lennie. Luca-napi szokások 
például a férjfogó gombócfőzés, a búzavetés, 
a székelyek ezen a napon vöröshagymával 
jósolták meg a következő évi időjárást és 
fokhagyma evéssel riasztották el a gonoszt, 
illetve elzárták a seprűket.

Az ünnepi vacsora fogásai is szimbólumok. 
Már a karácsonyi abrosz is jelentőséggel 
bírt, ugyanis az ünnep után ez lett a követ-
kező évi vetéskor használt vetőabrosz. Vajon 
miért mákos és diós a bejgli? Mert a bőséget 



és az egészséget jelképezik. A hal a megté-
rés, a haladás, gyarapodás jelképe. Az aszalt 
gyümölcsök és a méz a szépséget és az 
egészséget szimbolizálja. De a legszebbek 
egyike az alma szimbóluma, ami lehet egy-
felől a bűnbeesés és a megtisztulás képe, de 
a régiek úgy tartják, hogy ha a karácsonyi 
asztalnál a családfő annyi szeletre vág egy 
almát, ahányan körbe ülik, és mindenki kap 
egy szeletet, akkor a következő évben kitart 
a szeretet, és mindenki visszatér az asztal 
köré. A vacsora morzsáit is összegyűjtötték, 
és a következő évben emberek és állatok 
gyógyítására vagy a termésbőség fokozásá-
ra használták. 

Az ókori népek örökzöldek iránti tisztelete az 
évszázadok során alakult át a karácsonyfa 
mítoszává. A XV. században említik először 
az almával és ostyával díszitett karácsony-
fát, a XVIII. század közepén Németországban 
dísztelen karácsonyi piramist állítottak. Lu-

ther Márton a fenyőfák ágain megjelent csil-
lagfényt imitálta a fenyőre rakott gyertyákkal, 
majd a német és ír telepesek vitték a szokást 
a tengerentúlra. Magyarországon Brunszvik 
Teréz állította az első fenyőt, a szépirodalom-
ban Jókai Mór beszélt először a karácsony-
fáról.

2021 adventjén az emberek mindegyike más-
más okból kicsit lelassít majd, maga köré 
gyűjti szeretteit, készülődik az ünnepre, és 
bár a háromkirályok is vittek ajándékot az 
üdvösség szülöttjének, idén talán majd visz-
szafogjuk magunkat, beszerezzük a vacso-
ra hozzávalóit, ami világszerte sokféle lesz, 
feldíszítjük a fát és gondolatban, térben és 
időben megfogjuk egymás kezét. Ez a kará-
csony.

Kikilai Gáborné 
Értékesítési szakasszisztens

Forrás: Internet

MESÉLŐ TÖRTÉNELEM
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DIETETIKUS TANÁCSAI

KARÁCSONY PLUSZ KILÓK NÉLKÜL
Kutatások bizonyítják, hogy az emberek 
többsége a karácsonyi időszak alatt az átla-
gosan elfogyasztott kalóriamennyiség több-
szörösét fogyasztja el, ezáltal plusz kilókkal 
búcsúzik az ünnepektől. A hízás azonban 
nem törvényszerű. Néhány apró odafigyelés-
sel megelőzhető a túlevés, és ezáltal többlet-
súly felszedése.

Az egyik legfontosabb, hogy tudatosítsuk 
magunkban, hogy az ünnep elsősorban a 
családról, a kapcsolatokról szól, és csak má-
sodsorban az ételekről. Emellett azonban nem 
szabad lemondanunk a rendszeres étkezés-
ről. Azzal, hogy akár egy-egy étkezést kihagy-
va „hagyunk helyet” az ebédnek, vacsorának, 
sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a kel-
leténél többet fogyasszunk ezen étkezések 
alkalmával. A másik véglet a rendszeres csi-
pegetés, amit szintén érdemes kerülni. 

Egy étkezés alkalmával az agynak 15-20 
percre van szüksége, mire bekapcsol, és jel-
zi, hogy elegendő volt az elfogyasztott meny-
nyiség. Szedjünk kisebb mennyiséget egy-
szerre, és hagyjunk időt az elfogyasztására.

Emellett néhány alapanyag lecserélésével 
egészségesebbé tehetjük a menüt:
–  válasszunk sovány húst és halféléket
–  kerüljük a bő zsírban sütést, legyen szó fő-

fogásról vagy köretről
–  kínáljunk zöldségeket nyersen, párolva, sül-

ve, előételként vagy köretként
–  készítsük édességeinket kevesebb cukor-

ral, vagy energiamentes, természetes éde-
sítőszerekkel, mint az eritrit vagy a stevia

–  a nassolnivalók tekintetében részesítsük 
előnyben a túrós, joghurtos, gyümölcsös 
finomságokat, a nehéz, vajas krémekkel 
készült édességekkel szemben

A klasszikus karácsonyi édességekről (bej-
gli, zserbó…) sem kell lemondani, azonban 
tudatosítsuk, hogy ezek egy főétkezés záró 
fogását képezik, így ezen alkalmakkor fogy-
asszunk egy-egy szeletet, és kerüljük a nap-
közbeni folyamatos kóstolgatásukat.

Rendszeresség, mértékletesség, idő. Ez a há-
rom legfontosabb tényező, hogy megelőzzük a 
túlevést. A fent felsorolt trükkökkel pedig a bevitt 
kalóriák mennyiségét is kordában tarthatjuk.

JOGHURTOS LAZAC PÁROLT ZÖLDSÉGEKKEL
4 szelet lazac, 2 pohár joghurt, 1 csomag snidling, 2 gerezd fok-
hagyma, citrom, 1 fej lilahagyma, 2 sárgarépa, 2 petrezselyem 
gyökér, 2 édesburgonya, 1 fej brokkoli, só, bors, kakukkfű, olívaolaj

A lazac szeleteket besózzuk, meglocsoljuk 
pár csepp citromlével, és félretesszük. A 
zöldségeket megpucoljuk, és felszeletel-
jük. 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük 
a sóval, borssal, kakukkfűvel (ízlés szerint) 
ízesített és pár csepp olívaolajjal meglo-
csolt zöldségeket. Körülbelül 25-30 perc 
alatt megsütjük. Míg a zöldségek sülnek 
egy serpenyőben felforrósítunk olajat, és 
ebbe helyezzük a lazac szeleteket. Olda-
lanként 3-3 percig sütjük. A joghurtot sóval 
és apróra vágott snidlinggel és fokhagymá-
val ízesítjük. Az elkészült lazac szeletet sült 
zöldségágyra fektetjük, és meglocsoljuk a 
snidlinges joghurttal.
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NAPI PANASZOK

A TÉLI BŐRÁPOLÁS SZABÁLYAI

Alacsony külső hőmérséklet
Szervezetünk válaszreakciója, hogy hideg 
hatására összehúzódnak a bőrben az erek, 
ezáltal csökken testünk hőleadása. Ha ösz-
szeszűkülnek az erek, az általuk ellátott terü-
letek oxigén- és tápanyagellátása is csökken. 
Nagyon jól megfigyelhető ez a jelenség a láb-
fejen, kézen, fülön és az orron.

Csökkenő faggyútermelés
A hideg levegő és a bőrünkben megváltozott 
keringési viszonyok hatására csökken a fagy-
gyúmirigyek faggyútermelése, pedig ez a zsí-
ros anyag természetes védőréteget képezve 
óvja a kiszáradástól a bőrünk felszínét. Külö-
nösen az extra száraz bőr esetében mutatko-
zik meg a faggyú hiánya, hiszen nincs semmi, 
ami megakadályozná annak kirepedezését, a 
mikrosérülések kialakulását, ezért itt kiemelt 
figyelmet kell fordítani a megfelelő lipideket 
tartalmazó, extra száraz testápoló folyamatos 
használatára.

A hideg levegő
A hideg levegő kevésbé párás, mint a meleg 
levegő, és sajnos ez a jelenség szinte észre-
vétlenül szárítja a bőrt, mert a száraz levegő 
hatására fokozódik bőrünk felső rétegének 
vízleadása.

A szél
A hideg levegőnél már csak a hideg-szeles le-
vegő tud tovább rontani a helyzeten. Mint tud-
juk, a vizes ruhák is jobban száradnak szeles 
időben, nincs ez másképp a bőrünk esetében 
sem.

A fűtés
Nincs jó hírünk a házban lévő, fűtött helyisé-
gek páratartalmával kapcsolatban sem, saj-
nos ez is alacsony. Viszont párologtatással 
ezen legalább könnyedén tudunk segíteni.

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI 
VANNAK MINDENNEK?

Megfigyelhető, hogy ezeknek a szárító hatá-
soknak az összessége mindenkit egyformán 
érint, gyakorlatilag a bőrtípus besorolásától 
függetlenül. A zsíros bőrre akár még kedvező 
hatással is lehet, de a normál bőr szárazzá, a 
száraz bőr nagyon szárazzá, sőt extrém szá-
razzá válik. Mindez kifejezetten rossz hatással 
van az ekcémákkal küzdők életminőségére. 
Nem véletlen tehát, hogy ilyenkor sokkal ne-
hezebb kordában tartani a betegséget, meg-
akadályozni a gyulladásos fellángolásokat.
Mivel a vérkeringés hideg hatására történő 
romlása elsősorban a végtagokon, azon belül 
is az ujjak végén és a sarkokon jelentkezik a 
leghamarabb, itt gyakran repedezik be a bőr, 
ami kifejezetten fájdalmas és nagyon lassan 
gyógyul. Nem véletlen ilyenkor az ajkak kicse-
repesedése, illetve kirepedezése sem.

MIT TEHETÜNK MINDEZEK ELLEN?

Fogyasszunk sok folyadékot!
Sajnos sokan nem veszik figyelembe, hogy 
télen is ugyanúgy szükséges a szervezetünk 
számára a megfelelő folyadékbevitel, mint 
nyáron. A megfelelő mennyiségű folyadék 
elfogyasztása nélkül biztosan nem lesz a bőr 
egészséges, szép és üde.

Biztosan mindenki megfigyelte már magán, hogy hidegebb 
időben szárazabb, megviseltebb a bőre, mint a melegebb 
évszakokban. Cikkünkben ennek az okainak járunk utána, 
illetve javaslatokat teszünk az extra száraz bőr ápolásával 
kapcsolatban.
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Párologtassunk!
A helyiségek túlfűtése mindenképp kerülen-
dő, sőt inkább a fűtés mérséklése mellett te-
gyük le a voksunkat és öltözzünk egy kicsit 
jobban fel a lakásban. Emellett a szoba le-
vegőjének a páratartalmát érdemes növelni 
párologtatással.

Mozgásra fel!
Minél kevesebb szabadon hagyott bőrfelület a 
szabadban tartózkodás alatt egy kis mozgás-
sal kombinálva: így máris jobb lesz a vérkerin-
gésünk, hiszen nem kap a testünk olyan jel-
zést a külvilágból, hogy húzza össze a bőrben 
az ereket a hőleadás mérséklése érdekében.

Hidratáljunk!
A csökkenő faggyútermelés miatt a bőrünk 
ilyenkor jobban igényli a zsírosabb krémeket 
(mind az arcápolás, mind a testápolás során), 
tisztálkodószereket (olajtusfürdők), de ne fe-
ledkezzünk meg hidratálók használatáról sem. 
A hialuronsav tartalmú krémek nagyon jó vá-
lasztás minden bőrtípus számára, hiszen ko-
moly vízmegkötő képeséggel rendelkeznek. 
Válasszunk gazdagabb állagú hidratálókat! 
Emellett az extrém száraz bőrű emberek mini-
mum naponta kétszer használják a lipidpótló, 
extra száraz bőrre javasolt testápolót is.

Mindig legyen kéznél kézkrém és ajakápoló!
Hordjunk magunknál megfelelő kézkrémet és 
ajakápolót, így ezek használatát napközben 
többször megismételhetjük, különösen, ha 
szeles az idő.

Védjük bőrünket a kémiai anyagoktól!
A bőrünket szárító anyagok tovább 
rontanak a helyzeten (kézfertőtlenítők, 
háztartási tisztítószerek, lúggal készült 
szappanok stb.), mert bőrünknél ma-
gasabb a pH-értékük, ezáltal könnye-
dén kiszárítják még a normál bőrt is. A 
tisztítószerek használata során ajánlott 
védőkesztyűt húzni, a szappanokat pe-
dig kerüljük el jó messzire. Amennyiben 

elmulasztottuk a védőkesztyű használatát, fel-
tétlenül masszírozzunk kezünk megóvása és 
a károk csökkentése érdekében extra száraz 
bőrre kifejlesztett testápolót, védőkrémet.

NE vakarjuk, ha viszket!
A száraz bőr gyakran viszket, hámlik, de ne 
vakarózzunk! Sajnos ilyenkor mikrosérülések 
keletkeznek a hámrétegen, amin pillanatok 
alatt jutnak be különböző kórokozók. Ez kü-
lönösen extrém bőrszárazsággal és ekcémá-
val küzdőknél fontos, hiszen könnyen felül 
tud fertőződni az amúgy is rossz állapotban 
lévő bőrük. Mivel a kisgyermekek nem tud-
ják kontrollálni a vakarózást, ügyeljünk arra, 
hogy mindig rövidre legyen vágva a körmük. 
A száraz bőr folyamatos ápolással, extra szá-
raz bőrre kifejlesztett testápoló rendszeres 
alkalmazásával a viszketés és berepedezés is 
megszűnik.

Fontos a megfelelő testápoló száraz bőrre
Száraz és extra száraz bőr esetén lehetőleg 
olaj- vagy krémtusfürdővel zuhanyozzunk, és 
ne áztassuk magunkat a kádban, bármennyi-
re jól is esik. Ne feledkezzünk meg zuhanyzás 
után a testápolásról sem, mellyel a hiányzó 
lipideket pótoljuk. Válasszunk a bőrünknek 
leginkább megfelelő száraz, vagy extra száraz 
bőrre való testápolót! 

Ha ezekre megfelelő figyelmet fordítunk, a 
bőrünk meg fogja hálálni a gondoskodást.

NAPI PANASZOK
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KÉSZÍTSE FEL SZERVEZETÉT 
A TÉLI TERHELÉSRE!
Télen a szervezet minden, az év során addig 
összegyűjtött tartalékát mozgósítja annak 
érdekében, hogy védje a szervezetet az eset-
leges támadásoktól, érkezzenek azok vírusok 
vagy baktériumok formájában. Az immunrend-
szerünket ezért már a nyár végén érdemes erre 
az elhúzódó, maratoni védekezésre felkészíte-
ni. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, 
hogy az elhasznált tartalékokat pótolni kell.

A különböző vitaminok és ásványi anyagok 
nélkülözhetetlenek a szervezet egészséges 
működéséhez. Kulcsfontosságú szerepet ját-
szanak az immunrendszerünk működésében, 
de hatással vannak szemünk egészségére, 
sejtjeink regenerálódására, a véralvadásra, 
vagy épp csontjaink és fogaink tartósságá-
ra. Ezért, ha nem jutunk hozzá a kellő meny-
nyiséghez, hiánytüneteket tapasztalhatunk, 
amelyek rendszerint a téli időszakban foko-
zódnak, így érdemes időben gondolni a vi-
tamin- és ásványianyag-pótlásra. Ezek közül 

az egyik legfontosabb a C-vitamin, vagy más 
néven aszkorbinsav.

A C-vitamin nagyon sokrétű, ezért talán az 
egyik legismertebb a vitaminok között. Mivel 
hatása az egész testre kiterjed, ezért érdemes 
figyelni arra, hogy mindig elegendő meny-
nyiség jusson a szervezetbe. Többek között 
erősíti a hajszálerek falát, segít a kollagénkép-
ződésben, egészségesen tartja az ínyt. Vízben 
oldódó antioxidáns, amely a szabad gyökök 
károsító hatása ellen véd. A téli hónapok so-
rán fontos szerepet játszik a megfázás és az 
influenza elleni harcban.

IMMUNERŐSÍTÉS

TÉLI AKCIÓ
URIAGE XÉMOSE
Krém száraz/nagyon száraz bőrre 400 ml 
Száraz/nagyon száraz bőr napi ápolására és érzékeny, atópiára hajlamos bőr regenerálására. 
Csecsemőknek, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ajánlott továbbá a száraz bőrrel járó 
betegségek megelőzésére és a szteroidos bőrgyógyászati kezelés kiegészítéseként, és utána 
fenntartó ápolásként. Hipoallergén, szappan-, paraben-, illat- és színezékmentes. 

URIAGE XÉMOSE
OLAJTUSFÜRDŐ Száraz bőrre 500 ml 
Lipidpótló olajtusfürdő, száraz/nagyon száraz bőr kíméletes tisztítására, különleges lipidfelé-
pítő hatással. Védi a száraz bőrt a víz szárító hatásától. Pótolja a mosakodás során elvesztett 
zsírokat. Hipoallergén, szappan-, paraben-, illat- és színezékmentes. 

Dermokozmetikumok

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

Akciós ár*
5960 Ft  

E. ár: 14,90 Ft/ml 

Akciós ár*
4945 Ft  

E. ár: 9,89 Ft/ml 

Akciós ár*:  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a 
megjelenített árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.

Az akció időtartama: 2021. december 1 – 2022. február 28. , vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszertár népszerűsítését 
szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



Akciós ár*
3110 Ft  

E. ár: 62,20 Ft/ml
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 *  A feltüntetett áraink maximalizált akciós 
bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a 
termékek ára a megjelenített árakhoz képest, 
negatív irányban eltérhet.

  Egészségpénztári kártyára kapható
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GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL

AMERIKAI TŐZEGÁFONYA 
(Vaccinium macrocarpon)

Az észak-amerikai nagytermésű áfonya, más 
néven az észak-amerikai tőzegáfonya, nem-
csak az észak-amerikai konyhaművészet 
népszerű alapanyaga, de az alsó húgyúti 
fertőzések kezelésében is kiemelkedő szere-
pet játszó gyógynövény. Az áfonya gyógyha-
tásait az indián törzsek ismertették meg az 
Észak-Amerikába érkező telepesekkel, és így 
terjedt el a növény felhasználása világszerte. 
Az érett termést tradicionálisan elsősorban 
húgyúti fertőzések és skorbut kezelésére és 
megelőzésére alkalmazzák. A növény húgyúti 
fertőzések kezelésében betöltött előnyös sze-
repét számos klinikai vizsgálat is bizonyítja. 
Ezek a vizsgálatok igazolták, hogy az áfonyalé 
több tartalomanyaga is gátolja a baktériumok 
húgyúti nyálkahártyához tapadását, így alkal-
mazásával csökken a fertőzés kialakulásának 
esélye és gyorsabban érhető el a gyógyulás.

 A nagytermésű áfonyának főleg a húgyúti 
fertőzések megelőzésében, az újrafertőző-
dés megakadályozásában van szerepe. A 
növény kivonata hosszú távon is jelentős 
mellékhatások nélkül használható makacs, 
visszatérő húgyúti fertőzések kiegészítő ke-
zelésére. 

KÖZÖNSÉGES ARANYVESSZŐ (Solidago virgaurea)

Az erdőkben díszelgő közönséges arany-
vessző közel 800 éve ismert gyógynövény. 
A virágos hajtásból készült kivonat számos 
jótékony hatással rendelkezik. Fájdalom- és 
gyulladáscsökkentő, simaizom-görcsoldó és 
antioxidáns hatását számos vizsgálat igazol-
ta. Az aranyvessző-tartalmú készítmények 
elősegítik a húgyutak egészségének a meg-

őrzését. Baktérium ellenes hatása miatt a nö-
vény előnyösen alkalmazható az alsó húgyúti 
fertőzések kiegészítő terápiájában. A kivo-
nat fogyasztása mérsékli a hiperaktív hólyag 
szindróma tüneteit (gyakori vizeletürítés). 
Aranyvessző tartalmú készítmények alkal-
mazása során fokozódik a vizelet-kiválasztás, 
ezért a megfelelő mennyiségű (napi min. 2 li-
ter) folyadék bevitelre figyelni kell.

A növény használata biztonságos, de vesekő- 
és vesehomok esetén alkalmazása csak szak-
orvosi javaslatra, az orvos utasításainak meg-
felelően ajánlott. Az aranyvesszőt tartalmazó 
készítmények fogyasztása nem ajánlott szív- és 
veseeredetű ödéma esetén, valamint 12 éves kor 
alatt, terhesség, illetve szoptatás idején.

Medgyesi József Miklós
kertészmérnök
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TÉLI AKCIÓ

Akciós ár*:  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a 
megjelenített árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.

Az akció időtartama: 2021. december 1 – 2022. február 28. , vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszertár népszerűsítését 
szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

BIOMED MAGYAR KINCS 
C+D VITAMIN
kapszula 60 db 
500 mg C+ 2000 NE D3 vitamint, és édes paprika 
őrleményt tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula. 
Étrend-kiegészítő

Akciós ár*
1110 Ft  
E. ár: 18,50 Ft/db 

KURKUMA KOLLAGÉN FORTE
kapszula 60 db 
Az ízületek épségéért, az emésztés egészségéért 
és a bőr rugalmasságáért. 
Étrend-kiegészítő
Dr. Chen patika

Akciós ár*
2270 Ft  

E. ár: 37,83 Ft/db 

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



GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL

KURKUMA, INDIA „ARANYA”
A kurkuma (Curcuma longa), más néven 
indiai sáfrány, ázsiai eredetű gyógynövény 
a gyömbérfélék családjába tartozik. Fűszer-
ként a növény sárga színű gyökérzetéből 
készített őrleményt használják, de nemcsak 
a gasztronómiában és az élelmiszeriparban, 
már a szépészetben is használatos. 

Mire jó a kurkuma?
A kurkumát évszázadok óta alkalmazzák a 
népi gyógyászatban. Az elmúlt évtizedekben 
felértékelődött a szerepe, mivel különböző 
problémák kezelésénél széleskörben elter-
jedt, ennek köszönhetően a modern egész-
ségmegőrzésben is megjelent.

Legfőbb hatóanyaga a kurkumin, amelynek 
áldásos hatása gyulladáscsökkentő erejében 
rejlik. A kínai gyógyászatban többnyire az im-
munrendszer támogatásához, valamint hasi 
panaszok esetén alkalmazzák. A Hagyomá-
nyos Kínai Orvoslás (HKO) heti rendszeres-
séggel történő fogyasztását javasolja. 

Gyulladáscsökkentő hatása abban rejlik, hogy 
megakadályozza a gyulladáskeltő leukotrié-
nek termelődését, ezenkívül vízhajtó hatással 
bír, így jótékonyan hat a vese működésére is. 
Mindemellett serkenti a zsíranyagcserét, és se-
gíti az epeváladék kiürülését az epehólyagból. 

Érdekesség, hogy az indiai ajurvédikus gyó-
gyászatban használata széleskörben elterjedt. 
A hinduk elsősorban vértisztítás, gyomorpa-
naszok, felfúvódás, epebántalmak esetén, és 
méregtelenítésre alkalmazzák. Az indiai nők 
reggelente kurkumás vizet használnak arc-
tisztításra az egészséges, ragyogó bőr érde-
kében. Pattanások kezelésére is alkalmas, és 
a kollagéntermelést is támogatja.  

Kurkuma a gasztronómiában
A kurkuma a curry fűszerkeverék lefontosabb 
alkotóeleme, élénk sárga színét a benne ta-
lálható kurkuminnak köszönheti, amely nem-
csak a színt, hanem pikáns ízeket is biztosít 
az ételeknek. Zsírban jól oldódó tulajdonsága 
miatt zsiradékkal együtt fogyasztva segíthet-
jük felszívódását. 

A téli hónapokban a távol-keleti kultúrák-
ban előszeretettel ajánlják a kurkuma tea fo-
gyasztását, amely elsősorban átmelegít, és 
a fentiekben leírt számos kedvező hatása is 
érvényesül. Elkészítése rendkívül egyszerű: 
egy bögre forrásban levő vízhez 2 teáskanál 
kurkumát keverünk, majd egy teáskanál re-
szelt gyömbért teszünk hozzá, végül mézzel 
ízesítjük. 

Dr. Chen Patika

Forrás: 
Turmeric and curcumin: 
Biological actions and medicinal applications, 2004
Ishita Chattopadhyay, Kaushik Biswas, Uday Bandyopadhyay, Ranajit



TÉLI AKCIÓ

Akciós ár*:  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a 
megjelenített árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.

Az akció időtartama: 2021. december 1 – 2022. február 28. , 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! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 
Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  

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

SEPTANAZAL
1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml oldatos 
orrspray felnőtteknek 10 ml 
Alkalmazása felnőttek és 6 éves vagy idősebb gyermekek 
számára javallott az orrnyálkahártya duzzanatának csök-
kentésére orrnyálkahártya-gyulladásban (rhinitisben). 

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: xilometazo-
lin-hidroklorid, dexpantenol.

KRKA Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
3. torony 6. emelet

HUSNAPAT202044

EP

Akciós ár*
1445 Ft  

E. ár: 144,50 Ft/ml 

CALCIUM-SANDOZ+VITAMIN C
1000 mg pezsgőtabletta 10 db 
A Calcium-Sandoz® 1000 mg C vitaminnal kiegészített pezsgő-
tablettája kalcium pótlás mellett az immunrendszer megerősí-
téséről is gondoskodik. Növeli a szervezet ellenállóképességét 
fertőző betegségekben. 

Vény nélkül kapható gyógyszer

Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 46-47. 
www.sandoz.hu

OCAL1917/09.21

EP

Akciós ár*
995 Ft  
E. ár: 99,50 Ft/db 

TANTUM VERDE®
1,5mg/ml szájnyálkahártyán 
alkalmazott spray 30 ml 
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és helyi érzés-
telenítő hatása segít, ha fáj a torkod. 
Tantum Verde® - számíthatsz rá, ha fáj a torkod! 

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: benzidamin.

Angelini Pharma Magyarország Kft. 
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. 
Tel: +36 1 336 1614  
Email: drugsafety@angelini.hu

ANG/TAV/2021/59 
A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.10.04.

EP

Akciós ár*
2090 Ft  

E. ár: 69,67 Ft/ml 



TÉLI AKCIÓ

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 
Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  

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

IRIX® FORTE spray 150 ml 
Megnövelt mennyiségben tartalmazza a százle-
velű rózsa (Rosa x centifolia) nemesített fajtáinak 
sziromlevél kivonatát, amely hűsíti, nyugtatja, re-
generálja az égett, fájdalmas, vagy viszkető bőrfe-
lületet. 

Kozmetikum

Gyógynövénykutató Intézet Kft. 
2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4.

Akciós ár*
3390 Ft  

E. ár: 22,60 Ft/ml 

BIOMED KENDER
Krém 60 g 
Ekcémára hajlamos, száraz, igénybe vett 
bőr mindennapos ápolására ajánlott. Hi-
degen sajtolt kendermagolajat és speciális 
perilla kivonatot tartalmaz. 

Kozmetikum

Akciós ár*
710 Ft  
E. ár: 11,83 Ft/g 

SZŰZTEA FORTE
kapszula 80 db 
Tiszta benső – formás külső. 
Természetes támogatás fogyókúrázóknak. 

Étrend-kiegészítő

Dr.Chen patika

Akciós ár*
2495 Ft  

E. ár: 31,19 Ft/db 

DIPANKRIN® OPTIMUM
120 mg gyomornedv-ellenálló 
filmtabletta 30 db 
Zsír-, fehérje- és szénhidrátbontó enzimekkel segíti az 
emésztést, enyhíti a puffadást, teltségérzetet. 

120 mg Pankreász-por tartalmú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; 
medinfo@richter.hu

Akciós ár*
1155 Ft  

E. ár: 38,50 Ft/db 

EP

KARÁCSONYI 
ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRE!



Mit is okozhat a bélflóra károsodása?

Úgy érzi, valami nincs rendben hastájékon? Gondolt már arra, 
hogy mindezek hátterében a bélflórájának károsodása is állhat?

Bélflóránk egy komplex ökoszisztéma, amely több mint 1000 féle 
baktériumfajt tartalmaz.1 Nélkülözhetetlen szervezetünk megfelelő 
működéséhez. Mi történik akkor, ha felborul az egyensúlya?

A bélflórát alkotó baktériumok kényes egyensúlyban élnek.  
Ha valamilyen irányban elbillen az arány, számos problémához 
vezethetnek. 

Milyen tünetekkel járhat a bélflóra egyensúlyának felborulása?

- gyakori haspuffadás vagy fokozott bélgázképződés
- görcsös vagy hirtelen jelentkező székelési inger
- nyálka megjelenése a székletben
- szorongás vagy depresszió
- étel intolerancia
- rossz lehelet
- laza széklet, hasmenés vagy székrekedés, illetve ezek kombinációja2

Néhány állapot ami szintén bélflóra károsodásra utalhat:

- diagnosztizált irritábilis bél szindróma
- visszatérő gyomorproblémák, gastroenteritis, ételmérgezés
- antibiotikum szedése hosszabb időn át
- szénhidrát intolerancia, különösen rost fogyasztását követően
- fáradtság
- autoimmun betegségek, például Hashimoto pajzsmirigy gyulladás,   
 pikkelysömör vagy sclerosis multiplex2

Amennyiben a fentiek közül legalább 5 tünet vagy állapot fennáll,  
nagy az esélye a bélflóra károsodásának.

Az első és legfontosabb feladat pótolni a hiányzó baktériumokat, 
de érdemes felderíteni a kiváltó okokat is, hogy hosszú távon 
is fenntartható legyen a bélflóra egyensúlya. 

A Normaflore komplex, kettős védelmet biztosít antibiotikum-
kúra esetén: védi és helyreállítja a bélflóra egyensúlyát, valamint 
hozzájárulhat a szervezet védekezőképességéhez.

Mese a gyógyulásról

Az antibiotikum legyőzi a rossz  
baktériumokat, de sok jóval is elbánik, 
ezért jó, hogy a Normaflore helyreállítja  
a bélflóra egyensúlyát.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA 
EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG 

 KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

VELED VAN 
A VÉDELEM

1Current understanding of dysbiosis in disease in human and animal models - Arianna K. DeGruttola, B.S., Daren Low, Ph.D., Atsushi Mizoguchi, M.D., Ph.D.,  
and Emiko Mizoguchi, M.D., Ph.D. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4838534/ Letöltés dátuma: 2019.10.29.
2Dysbiosis Decoded: Symptoms, Why You Get It, and Link to Autoimmunity, Breast Cancer, Irritable Bowel Syndrome, Plus Other Common Conditions - By Sara Gottfried, MD 
http://www.saragottfriedmd.com/dysbiosis-symptoms-and-conditions/ Letöltés dátuma: 2019.10.30.

Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
A Normaflore gyógyszerek komplex, kettős védelmet biztosítanak antibiotikum-kúra esetén: védik és helyreállítják a bélflóra egyensúlyát, valamint hozzájárulhatnak  
a szervezet védekezőképességéhez. 
A Normaflore  belsőleges szuszpenzió probiotikumot gyermekek és felnőttek egyaránt alkalmazhatják. Opella Healthcare Commercial Kft. – 1045 Bp., Tó utca 1–5.  
Tel.: (+36 1) 505 0050. Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055. Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu
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ANTIBIOTIKUM MELLÉ PROBIOTIKUM   
A BOLDOG POCAKÉRT!
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Akciós ár*
2580 Ft  

E. ár: 129,00 Ft/tartály

  Egészségpénztári kártyára kapható

*  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói 
árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árak-
hoz képest, negatív irányban eltérhet.



A puffadás vagy a felfúvódás olykor minden 
ember életében megjelenő és mindenkit érintő 
probléma. Az emésztőrendszer természetes 
működésének tekinthető, hogy a gyomor- 
és bélrendszerben található baktériumok és 
é lesz tőgombák gázt termelnek, átlagosan fél 
liternyit egyetlen nap alatt! A felfúvódás a 
nőket és a férfiakat is egyaránt érinti, a nők 
mégis hajlamosabbak rá, mint a férfiak.

A természetes gázképződési folyamatot 
felerősíthetik bizonyos ételek (hüvelyesek, 
káposztafélék, hagyma), ételérzékenység 
vagy -allergia, de a mindennapjainkra nagyon 
jellemző stresszes, rohanó életmód is. Nehéz 
tehát ellene megelőzéssel igazán eredménye-
sen védekezni, hiszen nem minden helyzet-
ben tudunk a táplálkozás minden részletére 
odafigyelni. 
Puffadáskor a kellemetlen buborékoló hang 
vagy a jellegzetes hascsikorgás mellett a has-
feszülés, teltségérzet, levertség, fáradtság  
is nehezíti az életünket. Nem is beszélve  

a szégyenérzet okozta idegeskedésről,  
amellyel csak tovább súlyosbodnak 
a nemkívánatos tünetek.

A Degasin egy olyan hatóanyagot, a szime-
tikont tartalmazza nagy dózisban, amely 
minden mellékhatástól mentesen, gyorsan  
és hatékonyan segít a haspuffadáson.  
A szimetikon nem lép semmilyen biokémiai 
kapcsolatba a szervezettel, hanem közvet-
lenül a gázbuborékok felületi feszültségét 
csökkenti, amelyek ezáltal maguktól  
kipukkadnak. A gázbuborékok legyőzése 
után a hatóanyag nyom nélkül távozik  
a szervezetből. Ebből következően minél 
magasabb szimetikon tartalmú terméket 
választunk, annál gyorsabban remélhe-
tünk megoldást a kellemetlen tünetekre.

A Degasin 280 mg szimetikont tartalmazó 
orvostechnikai eszköz, így hatékonyan 
kezeli a puffadást.

21
ST

AD
AD

EG
AS

IN
4A

P1
/2

02
1.

10
.2

2.

Szimetikon – a puffadás legyőzője

Degasin

www.degasin.hu
Orvostechnikai eszköz

A puffadásnak 
nyoma sincs!

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Akciós ár*
1755 Ft  

E. ár: 54,84 Ft/db

   Egészségpénztári kártyára kapható
*  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.



 Érezd jól magad, kívül és belül!

KISZÁMÍTHATÓ 
MEGKÖNNYEBBÜLÉS
A Dulcolax® személyre szabott 
segítséget nyújt székrekedés 
esetén.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT!

Vény nélkül kapható gyógyszerek. A Dulcolax® 10 mg végbélkúp  
és a Dulcolax® 5 mg gyomornedv-ellenálló bevont tabletta recept  
nélkül kapható biszakodil hatóanyagú hashajtó gyógyszer.  
A Dulcolax® 7,5 mg/ ml belsőleges oldatos cseppek recept nélkül  
kapható nátrium-pikoszulfát hatóanyagú hashajtó gyógyszer.
Opella Healthcare Commercial Kft. - 1045 Budapest,  
Tó utca 1-5. - Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu, www.dulcolax.hu 
MAT-HU-2000436 (2020.10.06.)

   Egészségpénztári kártyára kapható
*  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.

Akciós ár*
1330 Ft  

E. ár: 44,33 Ft/db
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JÓ TUDNI

KORÁBBAN NEM TAPASZTALT PSZICHÉS TÜNETEKET IS 
OKOZHAT A JÁRVÁNYHELYZET

Félünk az ismeretlentől
A szorongás természetes reakció ebben az 
időszakban, melynek kialakulásában sze-
repet játszhat, hogy kinek milyenek a hatá-
rai, egyesek hogyan keretezik saját életüket 
vagy kontrollálják például hírfogyasztásukat. 
A bezártságtól és a szokatlan helyzettől való 
aggodalom, a korábban jelenlévő szorongá-
sos tüneteinket felerősítheti, így egy enyhe 
szorongás akár generalizált szorongássá, a 
kezdődő depresszió pedig komollyá fordulhat, 
melyek esetében mindenképp tanácsos szak-
emberhez fordulni.  

Természetes gyógymódok a lelki 
egészségért
Az enyhe, kezdődő szorongásos tüneteket 
a tudatos hírfogyasztás és körülményekhez 
igazított egészséges életmód mellett termé-
szetes gyógymódokkal is enyhíthetjük. A be-
tegségtől való félelemmel, jövőképhiánnyal 
összefüggő szorongáson az arsenicum album 
alapanyagú homeopátiás gyógyszer segíthet, 
míg a nyirkos bőrrel, belső remegéssel, al-

váshiánnyal küzdő, megmérettetéskor lámpa-
láz-szerű tüneteket produkáló betegeknek a 
gelsemiumból, azaz a sárga jázminból készült 
szer hozhat megnyugvást. Hirtelen pánik-sze-
rű tünetek esetén megfelelő választás az 
aconitum napellusból, a sisakvirágból készült 
szer lehet. A nagyfokú szellemi kimerültség, 
amikor semmi nem jut eszünkbe, az acidum 
phosphoricum alapanyagot teheti szükséges-
sé. Változékony hangulat, hisztérikus viselke-
dés, sóhajtozás, sírás esetén az ignatia alap-
anyag segíthet.

A gyermekek is feszültek lehetnek ebben a 
lelkileg megterhelő időszakban, náluk is sok-
féle, egyénenként eltérő reakciók figyelhetők 
meg, itt is az egyéni tünet a szerválasztás 
alapja.

Gyakori tünet a nagyon alacsony fájdalomkü-
szöb, ilyen esetekben a chamomilla, azaz kamil-
la alapanyagú szer nyújthat sokszor megoldást.   

Befelé fordulás időszaka
A belső béke és nyugalom megtalálásában 
kulcskérdés lehet, hogy el tudjuk-e fogadni, 
hogy ez az időszak a lelassulás és a „belső 
séták” ideje. Segít, ha megpróbálunk mások 
felé is figyelemmel, szeretettel és türelemmel 
fordulni, hiszen sosem volt fontosabb a testi 
és lelki harmóniánk megőrzése.

Forrás: https://homeopatia.info.hu/

Az elmúlt két év – kis túlzással – talán mindannyiunk életében az 
egyik legmegterhelőbb időszaknak számított. A nagy mennyiségű 
információáradat, a bizonytalan jövőkép, valamint a személyes 
kapcsolatok hiánya még a stabil lelkialkatúakat is ki tudja billenteni 
megszokott kiegyensúlyozottságukból. 
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ACC ® A LEGERŐSEBB ACC,
NAPI 1x-i ADAGOLÁS
KÉNYELMÉVELBÍZZA RÁ A

HURUTOS KÖHÖGÉST!
KÉNYELMÉVEL

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

* IQVIA National Combined Database 2021 MAT 06 adatok alapján a vény nélkül kapható hurutoldó gyógyszerek piacán - WHO ATC R05CB 
(Mucolytics) csoport – a márkák között az ACC,a termékek között az ACC Long 600 mg pezsgőtabletta a legnagyobb forgalmú márka illetve
kiszerelés mind doboz mind értékben mért eladások tekintetében.

Az alkalmazás időtartama a betegség fajtájától és súlyosságától függ.
Vény nélkül kapható, acetilcisztein tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út. 43-47.  Tel.: 06 1 430 2890 
www.sandoz.hu • OACC1911/09.21
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  Egészségpénztári kártyára kapható
*  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.

  Egészségpénztári kártyára kapható
*  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. 

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz ké-
pest, negatív irányban eltérhet.

Akciós ár*
2205 Ft  

E. ár: 220,50 Ft/db

Akciós ár*
1880 Ft  

E. ár: 47,00 Ft/db

Akciós ár*
3605 Ft  

E. ár: 40,06 Ft/db



FEJFÁJÁS  
A 21. SZÁZADBAN

A fejfájás az egyik leggyakrabban előforduló fáj
dalom, aminek az otthoni munka vég zés megjelenése 
sem kedvezett. A  home office gyakori fizikai tünete 
lehet a fejfájás, amelyet a képernyő előtt töltött 
megnövekedett időtartam, az időjárási front vagy a 
szabad levegő hiánya is okozhat1. Egy tavalyi hazai 
kutatásban2 a válaszadók 90%a az elmúlt 12 hónap
ban is küzdött valamilyen fáj da lommal, első sor ban 
fejfájással. Nem csoda, hogy a betegek a lehető 
leghatékonyabb meg ol dást keresik, ezért a gyógy
szer gyártók is próbálnak az egyéni igényeknek leg in
kább megfelelő megol dásokat kínálni.

Az Algoflex Forte Dolo filmtabletta a vény nélkül 
elérhető maximális hatóanyagot tartalmazó haté kony 
láz és fájdalomcsillapító, mely már 12 éves kortól 
adható akár gluténérzékeny bete gek nek is. Kitűnő 
gyulla dáscsökkentő hatása akár már 30 percen belül 
érzékelhető.

Az Algoflex Rapid lágykapszula a vény nélkül kap
ható termékek körében szintén maximális ható anyag 
tar ta lom mal rendelkezik, azonban ez egy innovatívabb 
gyógy szerforma. A lágykapszula egyrészt könnyebben 
lenyelhető, másrészt a ható anyag eleve oldott formá

ban van jelen a gyógy szer ben, melynek köszönhetően 
gyorsabban kioldódik, ezáltal hama rabb jut el a 
fájdalom helyére, így rövidebb idő alatt fejti ki fájda
lom csillapító hatását.12 éves kortól adható, laktóz, 
cukor és glutén mentes.

Az Algoflex legújabb fejlesztése az Algoflex Duo, 
amely Magyar országon egyedülálló hatóanyag kom bi
ná cióv al rendel kezik a vény nélkül kapható fáj da lom
csillapítók között. A  gyógyszer 400  mg ibuprofén 
mellett 100 mg koffeint is tartalmaz. A  koffein a 
gyógyászatban is gyakran használt hatóanyag, amely 
arra szolgál, hogy a fáj da lom  csillapító hatását fokoz za, 
vagyis az ibuprofén és a koffein együtt még gyorsabb 
és erősebb fáj da lom csil la pí tást nyújt, mint az 
ibuprofén önmagában*. Laktóz, cukor és glutén
mentes.18 év feletti felnőttek biz ton sággal szedhetik.

Sokan még mindig félnek gyógyszert bevenni egy „kis 
fejfájásra”, de nem érdemes tűrni a fájdalmat, mert 
kellemetlen és akár hosszú órákra képes gúzsba 
kötni az embert. Az Algoflex termékcsalád számos 
meg oldással segít a fájdalom leküz dé sé ben, amelyek 
közül mindenki megtalálhatja a számára legmeg fe le
lőbbet.

HATÓANYAGA BEVÉTEL UTÁN 
AZONNAL FELSZABADUL,  

ÍGY GYORSABBAN JUT EL  
A FÁJDALOM HELYÉRE.

AZ IBUPROFÉN KOFFEINNEL 
KOMBINÁLVA MÉG GYORSABB ÉS 

ERŐSEBB FÁJDALOMCSILLAPÍTÁST 
NYÚJT, MINT AZ IBUPROFÉN 
HATÓANYAG ÖNMAGÁBAN!*

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ  

MAXIMÁLIS 
HATÓANYAG-TARTALOMMAL

*A 400 mg monokomponensű ibuprofénhez képest.
Az Algoflex Forte Dolo és az Algoflex Rapid ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 
Az Algoflex DUO koffeint és ibuprofént kombinációban tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. – 1045 Budapest, Tó u. 15. – Tel.: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu,    MATHU2101096 (2021.05.14.)

1. https://www.fajdalomkozpont.hu/hirek/4fajdalomtipusahomeofficemiatt
2. https://www.algoflex.hu/cikkek/kvantitativkutatasafajdalommalkuzdokkoreben

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL 
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG  

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Akciós ár*
1910 Ft  

E. ár: 95,50 Ft/db

   Egészségpénztári kártyára kapható
*  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek 

ára a megjelenített árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.
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LÁZCSILLAPÍTÁSRÓL EGYSZERŰEN

Ma már elfogadott tény, hogy a láz a szerve-
zet egyfajta élettani válaszreakciója az őt ért 
ingerekre, ami leggyakrabban bakteriális vagy 
vírusos fertőzés, de lehet pszichés stressz és 
súlyosabb betegség (infarktus, tüdőembólia, 
pajzsmirigy túlműködés, rosszindulatú vagy 
autoimmun betegség) vagy akár fokozott 
izommunka, túlzásba vitt sport is.

Az emberi test belső hőmérséklete normál ál-
lapotban 36-37 Celsius fok. 

A 37 és 38 fok közötti testhőmérsékletet hő-
emelkedésnek, a 38-39 fok közöttit mérsékelt 
láznak, a 39-40 fok közöttit magas láznak, a 
40 fok felettit pedig extra magas láznak ne-
vezzük. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a láz magas-
sága önmagában általában nem használható 
a betegség súlyosságának a megítélésére, 
ugyanakkor bizonyos jellegzetes lázminták 
súlyos háttérbetegségekre utalhatnak.

A leggyakoribb lázzal járó megbetegedések a 
felső légúti fertőzések, ahol a láz oka a gyul-
ladás, melyet vírusok vagy baktériumok válta-
nak ki. 

A kórokozók ellen az immunrendszer folya-
matosan járőröző sejtjei olyan jelzőmoleku-
lákat bocsátanak ki, amelyek a megtámadott 
szövetben helyi gyulladást okoznak, melynek 
tünetei a pír, a duzzanat és a fájdalom. A gyul-
ladásos jelzőmolekulák a vérárammal az agy 
testhőmérséklet szabályozásáért felelős köz-
pontjába is eljutnak, ahol kiváltják a lázat.

Mire jó mindez? Általánosan elfogadott nézet, 
hogy a láz segít bizonyos fertőző betegségek 
leküzdésében, mert magasabb hőmérsékle-
ten a kórokozók kevésbé tudnak szaporodni 
és az immunrendszerünk egy része is jobb 
hatásfokkal dolgozik.

Tény azonban, hogy ugyanezek a jelmolekulák 
egyéb agyi területekre hatva kellemetlen tü-
neteket váltanak ki, mint rossz közérzet, hány-
inger, szaporább pulzus és légzés, gyengeség. 
A lázcsillapítás egyúttal ezeket a tüneteket is 
enyhíti.

Az utóbbi évtizedben alaposan átértékelődött, 
hogy mikor kell csillapítani a lázat. Felismerve, 
hogy a láz a szervezet természetes védeke-
zésének része, azt ajánlja a hazai protokoll, a 
nyugat-európai irányelvekkel összhangban, 
hogy csak akkor csillapítsuk, amikor a beteg 
közérzete rossz vagy ha a láz magas, 39 °C fö-
lötti, ami a szervezet számára megterhelő.

Amennyiben indokolt, a lázcsillapító gyógy-
szerek jelentik az elsővonalbeli megoldást, 
amelyek az agy hőközpontjának működését 
állítják helyre, így csökkentik a lázat, mint tü-
netet, de a kiváltó okot nem gyógyítják meg.

A különböző vény nélkül kapható lázcsillapító 
hatóanyagok – amelyek fájdalomcsillapítók is 
– hatásaikban és a várható mellékhatásaikban 
különböznek egymástól, ezért mindig a tüne-
tek, illetve az egyéni betegjellemzők alapján 
szükséges kiválasztani a megfelelő gyógy-
szert. A leggyakrabban alkalmazottak közül 
az acetilszalicilsav és a nem szteroid gyulla-
dásgátlók (ibuprofen, diklofenák) a gyulladá-
sokat is csökkentik, míg a paracetamol és a 
metamizol mérsékelten csökkentik.

Bár van, aki diklofenák hatóanyagú szert vesz 
be, ha lázas, pedig ezek a gyógyszerek első-
sorban gyulladás- és fájdalomcsillapítók, a láz 
önmagában nem indokolja szedésüket. 

A paracetamol gyulladáscsökkentő hatása 
elenyésző (ahogyan a metamizolnak is), mi-
közben nagyobb dózisban bizonyítottan toxi-
kus a májra, ami krónikus májbetegekben, 
alkoholfüggőknél vagy egyéb májkárósító 

NAPI PANASZOK



gyógyszerrel történő együttes szedésnél már 
alacsonyabb dózisnál is jelentkezhet, ezért al-
kalmazása óvatosságra int.

Az acetilszalicilsav alkalmazhatósága – a 
hármas hatásának köszönhetően – sokoldalú. 
Hatékony lázcsillapító hatása mellett általá-
nos fájdalomcsillapító, ami ízületi fájdalmak, 
reumatikus panaszok csillapítására éppúgy 
alkalmazható, mint hátfájás, fejfájás, fogfá-
jás, menstruációs fájdalom vagy meghűléssel 
együtt járó fájdalmak (pl. torok- és fejfájás) 
enyhítésére. Gyulladáscsökkentő hatása pedig 
a gyulladással is társuló fájdalmaknál előnyö-
sen kihasználható (pl. légúti fertőzések, ízületi 
gyulladások). A szokásos napi adagja 1-3-szor 
1-2 db tabletta (1-3-szor 500-1000 mg).

Azonban az acetilszalicilsav alkalmazásánál 
is tekintettel kell lenni néhány körülményre. 
A napi maximum adagját, a 4000 mg-ot (8 
tabletta) nem szabad túllépni, csak 12 év fe-
lettieknél alkalmazható és adása ellenjavallt 
a terhesség utolsó 3 hónapjában. Kerülendő 
bizonyos alapbetegségek (pl. gyomor- vagy 

nyombélfekély) megléte esetén is és óvatos-
ságot igényel egyes gyógyszerek (pl. véralva-
dásgátlók) egyidejű szedése esetén.

A fizikális lázcsillapító módszerek (pl. a hűtő-
fürdő, priznic) pont ellenkező hatást érnek el 
fiziológiailag: mivel a hőelvonáson alapulnak, 
a szervezet a lehűlést érzékelve még erősebb 
fokozatba kapcsol, ezért hamar visszaáll a lá-
zas állapot.

Nagyon fontos, hogy a lázas beteg kellő meny-
nyiségű folyadékot fogyasszon (tiszta víz, 
gyenge tea, gyümölcslé), mert a szervezet sok 
folyadékot veszít, a szomjúságérzet viszont 
csökken, ezért könnyen kiszáradhat! A megfe-
lelő lázcsillapító módszer kiválasztása érdeké-
ben kérdezze kezelőorvosát, gyógyszerészét.

A cikket Dr. Petykó Ildikó, a Richter Gedeon Nyrt. 
(1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) 

munkavállalója készítette.

Document ID: KEDP/DAEEW6,  
Lezárás dátuma: 2021.10.18.
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KALMOPYRIN® 500 mg tabletta 12 db
KALMOPYRIN® 500 mg tabletta 24 db 
Hármas hatásának köszönhetően hatékonyan csillapítja a lázat, enyhíti a 
fájdalmat, csökkenti a gyulladásos tüneteket. Laktózmentes. 

Acetilszalicilsav hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek.

Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

EP

FLAMBORIN®
500 mg/ml belsőleges oldatos cseppek 20 ml 
Láz? Fájdalom? A csillapító csepp segítséget nyújt láz és fájdalom esetén a család-
nak. Már csecsemő kortól adható! Kólikás fájdalomra is! Laktózmentes. 

FLAMBORIN®
500 mg tabletta 20 db 
Láz? Fájdalom? A metamizol tartalmú tabletta hatékonyan csillapítja a lázat és a fáj-
dalmat. Már 15 éves kortól adható! 

Metamizol-nátrium-monohidrát hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek.

Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

EP

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

TÉLI AKCIÓ

Akciós ár*
875 Ft  
E. ár: 72,92 Ft/db 

Akciós ár*
1070 Ft  

E. ár: 53,50 Ft/ml 

Akciós ár*
990 Ft  
E. ár: 49,50 Ft/db 

Akciós ár*
1440 Ft  

E. ár: 60,00 Ft/db 

Akciós ár*:  A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a 
termékek ára a megjelenített árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.

Az akció időtartama: 2021. december 1 – 2022. február 28. , vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszertár nép-
szerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

EP Egészségpénztári kártyára kapható



 KERESZTREJTVÉNY

Kedves Rejtvényfejtők! 

A téli rejtvényünk megfejtése szorosan kapcsolódik az előttünk álló szép ünnephez. 

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

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

Kérjük a levélben feltüntetni a beküldő nevét, lakcímét és telefonszámát (kiskorú játékos esetén 
a törvényes képviselő adatait kérjük megadni)!** 

Beküldési határidő: 2022. február 14. 
Sorsolás időpontja: 2022. február 21. 

A szerencsés nyertest e-mail-ben értesítjük 2022. február 28-ig. 

Kellemes időtöltést kívánunk! 

* A játék részleteit, a könyvutalvány felhasználási feltételeit és az adatvédelmi tájékoztatónkat a  
www.szirompatikak.hu honlapon, a Nyereményjáték menüpontban olvashatják.

** A hiányos adatokkal érkezett levelek nem vesznek részt az elbírálásban. 
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*  A pályamű beküldésével a pályázó elfogadja a részvételi feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót,  
amely a www.szirompatikak.hu honlapon, Nyereményjáték menüpontban megtalálható.

** A hiányos adatokkal érkezett pályaművek nem vesznek részt az elbírálásban. 

MESÉLŐ PÁLYÁZAT

KARÁCSONYI TÖRTÉNETEK
Kedves Olvasóink!

Talán mondhatjuk, hogy az év legszebb ün-
nepére készülődünk! A boltok polcain meg-
annyi termék sugallja már, hogy közeleg a 
karácsony. Kicsik és nagyok lázban égnek, 
hogy milyen ajándékkal készüljenek a sze-
retteiknek, vagy éppen mi kerüljön fel a kí-
vánságlistára. Az ünnepre való készülődés 
közepette, egy történetmesélő pályázatra 
invitáljuk Olvasóinkat. 

A pályázatra korhatár nélkül, kicsik és na-
gyok egyaránt beküldhetik alkotásukat.

A pályaművek lehetnek valós vagy kitalált 
karácsonyi történetek, mindent az Olvasók 
képzeletére bízunk. Mesélje el, számára mit 
jelent ez az ünnep, és hogyan szokta ünne-
pelni! Emlékszik még a legjobb, legszebb 
karácsonyára? Vagy éppen megálmodta a 
tökéletes karácsonyt? Bármilyen kedves tör-
ténetet megoszthat velünk!

A pályázat kritériumai:
• minden korosztály pályázhat
• pályázati műfajok: vers, novella, mese
• terjedelem: maximum 5 A/4 oldal
• benyújtható formátum:  

word, txt, pdf, jpg
• géppel vagy kézzel írva (utóbbi eset-

ben szkennelt formában)
• opcionálisan csatolható fénykép is a 

pályázathoz – az értékelést nem befo-
lyásolja

A pályaműveket küldjék el a Road Partner Kft., 
jatek@szirompatikak.hu e-mail címére 
2022. január 31-ig!*

A levélben feltétlenül írják meg: 
a nevüket, lakcímüket, telefonszámukat, kis-
korú pályázó esetén pedig a törvényes képvi-
selő elérhetőségeit.**

A beküldött érvényes pályaművek közül, 
szakértő zsűri választ ki 3 fő nyertest (mű-
fajonként egyet), illetve különdíjazásra is sor 
kerülhet.  

Beküldési határidő: 2022. január 31.
Eredményhirdetés: 2022. február 25.

A nyertesek 20.000 Ft értékű elektroni-
kus könyvvásárlási utalványban részesül-
nek, amelynek felhasználási feltételeit a  
www.szirompatikak.hu honlapon található 
részletes játékleírás tartalmazza. A nyerte-
seket a Road Partner Kft. e-mail-ben értesíti 
2022. február 28-ig.

Minden érvényes pályamű 2022. február 1-28-ig 
megtekinthető a www.szirompatikak.hu 
hon lapon és a Szirom Patikák Facebook  
oldalán.

Reméljük, hogy ezzel a pályázattal mi is 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ebben az 
időszakban mindenki ki tudjon szakadni a 
rohanó hétköznapokból, akár csak néhány 
pillanat erejéig!

Minden kedves Olvasónknak békés , 
boldog karácsonyt kívánunk !
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Mesélje el karácsonyi történetét!
Emlékszik még a legjobb, legszebb karácsonyára?
Vagy éppen megálmodta a tökéletes karácsonyt?  
Bármilyen kedves történetet megoszthat velünk!

További részletek: www.szirompatikak.hu

KARÁCSONYI
TÖRTÉNETEK
NYEREMÉNYJÁTÉK
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