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Az allergiás nátha  
(„szénanátha”) megelőző 
kezelésére szolgál.  
A készítmény helyi hatást 
fejt ki az orrnyálkahátyán 
és ezáltal alkalmas a szezo- 
nális és krónikus allergiás 
nátha tüneteinek tartós  
megelőzésére. 

5 éven felüli  
gyermekeknek.

22 mg/g oldatos orrspray
nátrium-kromoglikát

20 mg/ml oldatos szemcsepp
nátrium-kromoglikát

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

Amennyiben termékeink alkalmazása során nemkívánatos hatást, mellékhatást észlel, kérjük, jelentse honlapunk Kapcso-
lat menüpontjában elérhető Mellékhatás bejelentő űrlap kitöltésével, vagy a mellekhatas@pannonpharma.hu e-mail címen. 

PannonPharma Kft. 
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1. 
info tel: +36 26 340 594
e-mail: info@pannonpharma.hu

megelőző 

A készítmény helyi hatást 
fejt ki az orrnyálkahátyán 
és ezáltal alkalmas a szezo- 
nális és krónikus allergiás 
nátha tüneteinek tartós  

22 mg/g oldatos orrspray 20 mg/ml oldatos szemcsepp
nátrium-kromoglikát

OGYI-T-04037

OGYI-T-03798

Lezárás dátuma: 
PPH-00074 2022.01.20.

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerek (VN).

Mogyoró Éger Fűz Nyír Lándzsás
utifű

Réti 
perje Csalán Üröm Libatop Parlagfű

Allergenitás +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++ ++++
Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

POLLENNAPTÁR EGÉSZ ÉVRE
Pollennaptárunkban a hazánkban jellemzően allergén fás- és lágy szárú növények. Allergia minden 

esetben a virágporra alakul ki. A táblázatban az allergenitás erőssége, a virágzás időtartama.

Az allergiás eredetű
heveny és idült 

(pl. szénanáthához 
kapcsolódó) kötő-
hártyagyulladás 

kezelésére, ill. 
megelőzésére

alkalmazható gyógyszer. 

Korhatár  
nélkül alkalmazható. 

Akciós ár*
1960 Ft  

E. ár: 130,67 Ft/ml

Akciós ár*
1975 Ft  

E. ár: 197,50 Ft/ml

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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SEGÍTÜNK A LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT! 
Római téri Patika

Kis csapatunk a második családunk, jó han-
gulat, szeretetteljes légkör uralkodik a pati-
kánkban. Lelkiismeretes, elhivatott kollégá-
immal mindent megteszünk, hogy betegeink 
ne csak a gyógyszert, hanem a megfelelő 
szakmai információt is megkapják tőlünk. 
Tanácsainkkal, széles étrend-kiegészítő és 
dekorkozmetikum kínálatunkkal szeretnénk 
az egészségmegőrzésben, a prevencióban is 
a hozzánk betérők segítségére lenni.

A magisztrális gyógyszerkészítés is minden-
napos tevékenységünk. Kenőcskeverő gép 
segíti munkánk, a kenőcsök, krémek magas 
minőségéért. 

Folyamatosan törekszünk arra, hogy minél 
kedvezőbb árat tudjunk biztosítani betegeink 
számára. Ebben évek óta partnerünk a Phar-
maroad Kft. A Szirom Patikák családjához is 
ezért csatlakoztunk. Betegeink bizalommal 
fordulhatnak hozzánk kérdéseikkel akár sze-
mélyesen, telefonon vagy akár e-mailben, fa-
cebookon keresztül is.

„A természet varázsát ontja bőven,
A fűben, a virágban és a kőben,
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”

/Shakespeare: Rómeó és Júlia/

dr. Grunda Bernadett
vezetőhelyettes gyógyszerész

PATIKUS SZEMMEL – TAGPATIKÁINK BEMUTATKOZÁSA

Patikánk idén ünnepli 15. születésnapját. Budapest 3. kerületében egy la-
kótelep közelében helyezkedik el. Bár a fővárosban vagyunk, vevőkörünk 
viszonylag állandó. A betérők nagy részét ismerősként üdvözölhetjük.



VIGYÁZZ, KÉSZ, TAVASZ!

AZ ÉLET KÖRFORGÁSA
Tavaszi megújulás

A felsorolást sokáig folytathatnánk, de már 
most felsejlik előttünk egy kép, ami változa-
tosan színes, élénk, vidám és jókedvű. Akár 
lehetne Szinyei Merse képe vagy Vivaldi ze-
néje is. A tavasz állandó témája a művésze-
teknek. A növények és az állatok sok ezer éve 
követik ezt a ciklikus megújulást. 

De mi a helyzet velünk, emberekkel?

Amikor az ember még ösztönösen cseleke-
dett, szorosan követte a természet és az őt 
körülvevő állatvilág mintáit, akár például a 
téli álom tekintetében is. A hosszú évezrede-

ken át tartó fejlődés, a megfigyelés, az esz-
közök használata azonban lehetőséget adott 
a hosszú, terméketlen hónapok kényelmessé 
tételére, gondoljunk az élelem raktározására 
vagy az élőhely időjárástól való függetleníté-
sére. 

Minden kényelem ellenére, ma is befolyá-
solja az életünket a természet körforgása. 
Télen, amikor rövidek a nappalok, kevés a 
napfény, fokozódik a szervezetben az alvási 
hormon képződése. Lelassul az anyagcsere, 
mert kevesebbet mozgunk, ezzel szemben 
kalóriadúsabb a táplálkozásunk, zsírban és 

Tavasszal minden új életre kel. Mondhatnánk azt is, hogy 
minden megtelik friss energiával. A mérsékelt égöv-
ben több millió éve ugyanúgy történik minden. A nap-éj 
egyenlőség után hosszabbodnak a nappalok, melegszik 
a hőmérséklet, kibújnak a fák, virágok rügyei. Előjönnek 
a földből a friss hajtások. A vándormadarak visszatérnek, 
fészket raknak, énekelnek, csicseregnek. 



szénhidrátban gazdagabb az étrendünk. En-
nek következménye, hogy a belekben pang 
az emésztetlen tápanyag, ami okozhat enyhe 
panaszoktól kezdve, akár allergiás bőrtüne-
tekben megnyilvánuló, elhúzódó gyulladásos 
folyamatokat is.

Tavasz közeledtével hosszabbodnak a nappa-
lok, egyre több napfény éri a szervezetünket, 
az alvási hormon (melatonin) aránya csökken, 
és helyére lép a boldogság hormon, aminek 
termelődését a Nap fénye is indukálja.

A tavaszi fáradtság oka lehet például ennek a 
két hormonszintnek a változása, az alvás-éb-
renlét ritmus akadozása, a hangulatunk in-
gadozása, ami akár depresszív tüneteket is 
okozhat. 

Mi a megoldás?

Az egyre több napfény, a hosszabb nappalok, 
a magasabb hőmérséklet, az ébredő termé-
szet lehetőséget kínál kirándulásra, hosszabb 
sétákra, szabadban végzett testmozgásra. Ez 
a tevékenység bizonyítottan fokozza az em-

beri szervezetben az örömhormon termelő-
dését. Természetesen tartsuk a fokozatosság 
elvét, védjük az izmokat és ízületeket a nagy 
terheléstől.

Az étrendünkben megjelennek a friss zöldsé-
gek, gyümölcsök, a könnyű ételek, tejtermé-
kek. Így frissítjük az emésztésünket. Fokozott 
folyadékbevitel mellett, lassan oldódik a télen 
lerakódott salakanyag, beindul a méregtele-
nítés, a csökkent kalóriabevitel mellett nor-
malizálódik a testsúly.

A napsütés órák számának emelkedése jó 
hatással van a lelki egyensúly fenntartására, 
jobb lesz a kedvünk és könnyebben alkal-
mazkodunk.

Fogadjuk a tavaszt nyitott szívvel, és lássuk 
meg azt a szépséget, amit a minket körülve-
vő természet kínál számunkra! Legyünk vele 
egységben és harmóniában!

Kikilai Gáborné
Szirom Patika látogató szakasszisztens

VIGYÁZZ, KÉSZ, TAVASZ!
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DIETETIKUS TANÁCSAI

TAVASZI ÉBREDÉS A DIETETIKA JEGYÉBEN

Szinte minden ember találkozott már a tava-
szi fáradtság jelenségével. Ennek oka, hogy 
a téli időszakban kevesebb friss zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasztunk, nehezebb ételeket 
fogyasztunk és jóval kevesebbet mozgunk. 

Emellett nem elhanyagolható, hogy sokkal 
kevesebb időt töltünk a szabad levegőn, ke-
vesebb napfény ér minket, így tél végére tá-
panyag- és vitaminraktáraink kimerülnek.

Tavasszal, ahogy ébredezik a természet, úgy 
van lehetőségünk raktáraink feltöltésével 
szervezetünket is felébreszteni. Minél több 
nyers zöldség- és gyümölcs fogyasztásával 
feltölthetjük vitaminraktárainkat, és szerveze-
tünket hasznos tápanyagokhoz juttathatjuk. 
Ezáltal frissebbek és energikusabbak lehe-
tünk, valamint könnyedén leküzdhetjük a ta-
vaszi fáradtságot.

Igaz, hogy a friss, lédús gyümölcsök inkább 
csak tavasz végén, nyár elején érnek be (eper, 

cseresznye, málna, sárgabarack), azonban 
friss zöldségekből egyre szélesebb a válasz-
ték, már tavasz elejétől.

A tavasszal érő zöldségfélék nagy részével, 
ahogy a természet, úgy tányérunk is zöld szí-
nekben pompázhat. Ekkor érik az articsóka, 
sóska, spenót, zöldborsó, zöldhagyma, új-
hagyma, római saláta, snidling, petrezselyem, 
bazsalikom, valamint a hónapos retek, kara-
lábé, sárgarépa és az újburgonya. A spárga is 
egyre nagyobb népszerűséget élvez, és már 
tavasz vége felé fellelhető a boltok polcain. 

Telve energiával, érdemes az egyre naposabb 
és melegebb időt kihasználva, napi 20-30 per-
cet mozogni a szabad levegőn.

Gulyás-Kikilai Anna
Dietetikus



DIETETIKUS TANÁCSAI

TORMÁS TAVASZI SALÁTA

½ fej római saláta
2 csokor retek
300 g sárgarépa
100 g zöldborsó
2 szál újhagyma
3 dl natúr joghurt
2 evőkanál ecetes torma
só
bors

A római salátát darabokra tépkedjük, a retket 
és a sárgarépát vékonyra gyaluljuk. A zöldbor-
sót előfőzzük, majd mikor kihűlt, a többi zöld-
séghez keverjük.

Az öntethez összekeverjük a sót, borsot, natúr 
joghurtot és a tormát, majd ehhez hozzáadjuk 
az apróra vágott újhagymát. Hűtőben hagyjuk 
összeérni!

Fogyasztás előtt a zöldségekre öntjük, és fris-
sen sült halszelettel, vagy csirkemellel tálaljuk. 



SZÉNANÁTHA – Már itt a szezon… indul a virágzás!
Évről évre ismétlődő, kellemetlen tünetek-
kel járó probléma az egyre gyakoribbá váló 
szénanátha, orvosi nevén az allergiás rinitisz 
(rhinitis). Lényege az allergiás orr- és szem-
tünetek jelentkezése, melyek a nyálkahártyák 
allergiás eredetű gyulladásának következmé-
nyeképpen alakulnak ki. 

Hogyan diagnosztizálható? 
Allergiás bőrteszttel (túlérzékenységi teszt), 
melynek során az alkar bőrére felvitt speciális 
allergénekkel szemben kimutathatóak azon-
nali érzékenységi reakciók. 

A szénanátha lehetséges kezelési eljárásai 
Az allergének lehetséges elkerülése 
Olyan lakókörnyezet, élettér kialakítása, ahol 
kevés, vagy egyáltalán nincs jelen a virágpor, 
a pollen, a háziporatka vagy a penész. 

Gyógyszeres kezelés 
Hasznosnak bizonyulnak az orrdugulást gátló 
szerek, antiallergiás készítmények, preventív, 
tehát megelőző hatású készítmények, erős 
hatású gyulladásgátlók. Ezek lehetnek szájon 
át alkalmazott készítmények, vagy az orrüreg-
ben alkalmazásra kerülő sprayk, illetve szem-
cseppek. 

Háttér
Világszerte észlelhető, hogy a gyakoriság eny-
hén ugyan, de emelkedik. Felnőtteknél ez 10-
30% közötti, gyermekek esetén 40%-os nagy-
ságrendben mozog. Érdekes felismerés, hogy 
a gyermekkori (súlyos) szénanátha Afrikában 
és Latin-Amerikában a leggyakoribb. Vizsgál-
ták a rassz, nem és életkor befolyásoló hatá-
sát is: a rassz nem jellemző, gyermekkorban 
gyakoribb kisfiúkon, de felnőttkorra kiegyen-
lítődik az érintettség. Életkor szerint, ahogy 
említettük, 20 éves kor alatt az első tünetek 
jelentkezése 80%-ra tehető. 

Szezonális szénanátha 
Általában a virágpor-pollenek és kültéri pe-
nészgombák okozzák. 

Milyen pollenekkel kell számolnunk? 
Magyarországon heti rendszerességgel köz-
zéteszik a lakosság számára a mért adatokat, 
a pollenterhelés alakulását. Ezek az alábbiak: 
Barkás fák (mogyoró, éger, nyár, fűz, nyír stb.), 
pázsitfűfélék, útifű, csalánfélék, kenderfélék, 
libatopfélék, üröm, parlagfű, gombák.

VIGYÁZZ, KÉSZ, TAVASZ!
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A SZÉNANÁTHA JELLEMZŐ TÜNETEI 

TÜSSZENTÉS

KÖNNYEZÉS

ORRDUGULÁSVÁLADÉKCSORGÁS 
AZ ORRGARATBAN

FEJFÁJÁS
ORR, SZEM, 

SZÁJPADLÁS, 
ESETLEG A FÜL 

VISZKETÉSE

FÜLFÁJDALOM
SZAGÉRZÉKELÉS 

ZAVARA

A SZEM
VÁLADÉKOZÁSA

SZEM-
VÖRÖSSÉG

ÁLMOSSÁG FÁRADTSÁGÉRZÉS

ORRFOLYÁS
ROSSZ

KÖZÉRZET

LEZÁRÁS DÁTUMA: PPH-00075 2022.02.02.
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LÁSSUNK TISZTÁN!
10 hasznos tavaszi tipp 

A kontaktlencsével számos olyan kényel-
metlenséget ki lehet küszöbölni, amellyel 
a szemüveget viselők nap mint nap küzde-
nek. Sportoláskor nincs útban, maszkvise-
léskor nem párásodik, ideális napszemüveg-
hez és esőben sem lesz vizes.

A tavasz azonban új kihívásokat is hoz a sze-
mek számára, hiszen ilyenkor az allergia és 
a szénanátha tüneteinek növekedését is ta-
pasztalhatjuk. De nem kell aggódni, mert ösz-
szeállítottak 10 hasznos tavaszi tippet, hogy 
egészséges és tiszta látással a legtöbbet hoz-
hassa ki az év legszebb évszakából!

1. Az újranedvesítő cseppeket az irritált vagy 
kiszáradt szem megnyugtatására használ-
ják elsősorban, de a szénanátha szezon-
ban ugyanolyan fontosak, mint az antihisz-
tamin tabletták. Segítenek a por, a pollen 
és a levegőszennyezés okozta kellemet-
lenségek és szemirritáció enyhítésében.

2.  A napsütésnek köszönhetően tavasszal 
könnyen hozzájuthatunk a napi D-vita-
minhoz, de fontos, hogy védjük a szemün-
ket a káros sugárzás ellen. Ezért válasszon 
UV-védő szűrővel ellátott kontaktlencsét. 

3.  A szénanátha szezonja elengedhetetlenné 
teszi az alapos lencse tisztítást a pollen-
nyomok eltávolításához, amelyek széna-
nátha tüneteit válthatják ki.

4.  Tisztításkor, mielőtt megérintené kontakt-
lencséit, mossa meg a kezét szappannal 
és vízzel.

5.  Ha lehetséges, antibakteriális szappant 
használjon, és törölje szárazra a kezét egy 
pihementes törülközővel. Ne használjon 
olajos és krémszappanokat, mivel ezek 
homályossá vagy szennyezetté tehetik a 
lencsét.

6.  Minden alkalommal használjon friss kon-
taktlencse-tisztító folyadékot.

7.  Ne használjon csapvizet és desztillált vi-
zet, nyálat, sóoldatot vagy nedvesítőcsep-
pet. Ezek egyike sem képes fertőtleníteni 
és megfelelően megtisztítani a kontakt-
lencsét.

8.  A lencsetartó tisztításához se használjon 
vizet, mert az szennyeződéseket és mikro-
organizmusokat tartalmazhat. 

9.  Legalább háromhavonta cserélje le a kon-
taktlencsetartó tokot.

10.  Soha ne viselje a kontaktlencsét az első 
felbontást követő 30 napon túl.

JÓ TUDNI!

Egyre többet süt a nap, végre nyílnak a virágok és 
emelkedik a hőmérséklet, végre itt a tavasz. A több 
hónapos bezártság után minden eddiginél jobban 
vágyunk arra, hogy kimozduljunk a szabadba. Ilyen-
kor pedig kényelmes választás lehet a kontaktlencse 
a szemüveg helyett, ha például sportolni szeretnénk 
vagy éppen napszemüveget felvenni. 



Akciós ár*: A feltüntetett áraink maximalizált akciós bruttó fogyasz-
tói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelení-
tett árakhoz képest, negatív irányban eltérhet.

EP

Egészségpénztári 
kártyára kapható

NÁTHÁS A BABA?
Orrszívó és tengervizes orrspray a nyerő páros!
Ma már szinte elképzelhetetlen a babakelen-
gye orrszívó készülék nélkül. És ez érthető is, 
hiszen nemhogy a babák, de 2-3 éves korig a 
kisgyerekek sem tudnak orrot fújni. 

Márpedig ez nagyon fontos tevékenység, hi-
szen a nátha során az orrban felgyülemlett vá-
ladék így nem tud kijönni. Ez egyrészt elzárja 
a légutakat, másrészt visszacsorog a garatba 
és tovább fertőz. 

Ráadásul a kisbabák kb. 6 hónapos korukig 
csak az orrukon keresztül lélegeznek, így 
számukra több szempontból is fontos, hogy 
az orrjáratuk tiszta és jól átjárható legyen. A 
besűrűsödött, beszáradt orrváladék ugyan-
is akadályozza őket mind a táplálkozásban, 
mind a pihentető alvásban. A nem megfelelő 
táplálkozás gyors súlyvesztéshez, a nem meg-
felelő alvás pedig nyűgös ébrenléthez vezet. 
Tehát egy orrszívó készülék vitán felül elen-
gedhetetlen egy kisbaba, vagy egy kisgyerek 
mellett. De, aki próbált már ilyen készüléket, 
az pontosan tudja, hogy a babák ezt milyen 
rosszul tűrik. Nem azért, mert fájdalmat okoz, 
hanem mert kellemetlen, hogy lefogják őket, 
és betolnak valamit az orrukba. 

Ha szeretnénk lerövidíteni az orrszívás proce-
dúráját, akkor előtte 1-2 perccel érdemes ten-
gervizes orrspray-t befújni a gyerek orrába. Ez 
ugyanis fellazítja a besűrűsödött, beszáradt 
váladékot, megkönnyítve ezáltal a leszívást. 
Ezek a készítmények 100%-ban természete-
sek, tisztított és higított tengervizet tartalmaz-
nak, semmilyen szempontból nem kártéko-
nyak a baba orrának. 

A tiszta babaorrok pedig nyugodt napok-
hoz és éjszakákhoz segítik hozzá a szá-
munkra legfontosabb apró kis lényt, a kis-
babánkat.

NAPI PANASZOK

AQUA MARIS® BABY orrspray 50 ml
Csecsemőknek már 15 napos kortól ajánlott. Fellazítja a beszáradt, vagy 
besűrűsödött orrváladékot, segíti az orrdugulás megszüntetését. 
Izotóniás adriai tengervíz természetes ásványi anyagokkal és nyomele-
mekkel. Orvostechnikai eszköz.
Richter Gedeon Nyrt.  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu
49/2022/OTC

EP

Akciós ár*
1870 Ft  

E. ár: 37,40 Ft/ml 

EP

Az akció időtartama 2022. március 1. – május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszer-
tár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

TAVASZI AKCIÓ

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



TAVASZI AKCIÓ

ALL IN ONE LIGHT többfunkciós 
kontaktlencseápoló folyadék 100 ml
Minden típusú lágy kontaktlencse mindennapos tisztítására és tá-
rolására kifejlesztett folyadék. Fertőtlenít, nedvesít, öblít és eltávo-
lítja a felrakódásokat. 
Orvostechnikai eszköz

COMFORT DROPS szemcsepp 20 ml 
Hidratáló és síkosító jellemzőivel segít a szem pollen és szennyezett 
levegő által okozott kellemetlen érzésének és irritációjának enyhí-
tésében. 
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Boiron Hungária Kft.  
1012 Budapest, Márvány utca 18.

Akciós ár*
1600 Ft  

E. ár: 16,00 Ft/ml 

Akciós ár*
2290 Ft  

E. ár: 114,50 Ft/ml 

FLAMBORIN® 500 mg/ml belsőleges 
oldatos cseppek 20 ml 
Láz? Fájdalom? A csillapító csepp segítséget nyújt láz és fájdalom ese-
tén a családnak. Már csecsemő kortól adható! Kólikás fájdalomra is! 
Laktózmentes. 
51/2022/OTC

FLAMBORIN® 500 mg tabletta 20 db
Láz? Fájdalom? A metamizol tartalmú tabletta hatékonyan csillapítja a 
lázat és a fájdalmat. 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

50/2022/OTC

Akciós ár*
1205 Ft  

E. ár: 60,25 Ft/ml 

Akciós ár*
1235 Ft  

E. ár: 61,75 Ft/db 

EP

EP

Az akció időtartama 2022. március 1. – május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszer-
tár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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

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!
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Biztonságos vaspótlás látens/mérsékelt vashiány kezelésére

VASHIÁNY ÉS MENSTRUÁCIÓ
A vashiányos anaemia kialakulásának gyakori oka lehet a menstruáció okozta vérveszteség is. Már a  mérsékelt 
havi vérzés is kockázatot jelent, ha az vasban szegény étrendel párosul.4

VASHIÁNY ÉS VÁRANDÓSSÁG
A várandósság 2. trimeszterétől, illetve a szoptatás alaa a napi vasbeviteli igény jelentősen megemelkedik. 

VASELLÁTOTTSÁG A MENOPAUZA IDEJE ALATT
A csökA csökkenő igények ellenére a változó korban is jelentős a vashiányos vérszegénységben szenvedő nők aránya! 
A csökkent mértékű felszívódás és a nem megfelelő táplálkozás miaa.

Vas (III) - pirofoszfát formájában
Komplex készítmény 6 aktív összetevővel
Keresse a gyógyszertárakban!

“Kifejezeaen kockázatosnak tekinthető a reproduktakv korú nők ajánlástól jelentősen elmaradó vasbevitele 
(9,8mg/nap).”3

GONDOSKODJON ELLÁTOTTJAI EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉRŐL 
MÁR A TÜNETEK KIALAKULÁSA ELŐTT!

A FERROTAMIN® VAS(III) KOMPLEX az étrend-kiegészítők közöa egyedülállóan magas, 28 mg-os dózisban, a 
felnőaek számára meghatározoa napi táplálkozási beviteli referenciaérték kétszeres mennyiségében biztosítja az 
elemi vasat. 
AA FERROTAMIN® VAS(III) KOMPLEX az étrend-kiegészítők közöa unikális formában, vas(III)-pirofoszfátként 
tartalmazza a vasat. Az elemi vas trivalens formában történő pótlása a hagyományos (2-es kötésű) vastartalmú 
étrend-kiegészítők fogyasztásához képest mérsékeltebb szabadgyök-képződéssel jár, így a 3-as kötésű vas 
gasztrointeszrnális mellékhatásprofilja is kedvezőbb.

A FERA FERROTAMIN® VAS (III) KOMPLEX egy összetea készítmény 6 összetevővel. Ezek közül is kiemelt helyen szerepel 
a vas mellea a folsav, amely 200 μg hatóanyagtartalmával fedezi a napi folsavszükségletet (NRV 100 %). A termék 
C-vitamin és réz tartalma segír a vas felszívódását és hasznosulását, míg a riboflavin és B12-vitaminok 
hozzájárulnak a normál vörösvérsejt-képződéshez. A finom, feketeribizli ízű rágótableaa glutén és laktózmentes, 
VEGÁN termék, így kiválóan alkalmas eszköz a jobb biohasznosulású állar eredetű vasat nem fogyasztó populáció 
vaspótlásának támogatására is. 

FERROTAMIN® VAS (III) KOMPLEX
Biztonságos vaspótlás látens/mérsékelt vashiány kezelésére

Forgalmazza: InnoPharm Gyógyszergyártó Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet
Infovonal: +36 1 239 8361 I E-mail: office@innopharmkft.hu I web: www.ferrotamin.hu

Akciós ár*
2480 Ft  

E. ár: 41,33 Ft/db

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



BÉLFLÓRA – Az elfeledett szerv
Szervezetünkben körülbelül 10-100 trillió mik-
roba található. E sejtek többsége a belekben 
van, ahol élő ökoszisztémát alkotnak. Ezt 
nevezzük bélflórának. Esetenként „elfeledett 
szervként” is utalnak rá, hiszen a bélflóra sok 
tekintetben úgy viselkedik, mint egy szerv.  

A bélflórának – többek között – fontos szere-
pe van az immunrendszerünk működésében, 
hiszen az immunrendszer akár 70 százaléka a 
belekben található. Ezen túl a bél baktériumai 
jelentős mennyiségű, a K-vitamin, különböző 
B-vitaminok, valamint rövid láncú zsírsavak 
termelődését segítik elő. A belekben található 
mikrobák összetételét számos életkörülmény 
befolyásolhatja, pl. a stressz, a mozgássze-
gény életmód és az étkezési szokások.

Mi az az élőflóra?
Olyan, többségében tejsavbaktériumokat 
nevezünk élőflórának, amelyek hasonlóak az 

emberi bélflórában természetesen is meg-
található baktériumtörzsekhez, és gyártási 
technológiájuknak köszönhetően a fogyasz-
tásig is élő, aktív állapotban maradnak. 

A Linex® készítményekben található élőflóra 
törzsek széles körben tanulmányozott, élő, liofi-
lizált tejsav- és bifidobaktériumokból állnak, ide 
tartozik a Lactobacillus és a Bifidobacterium.

A liofilizáció fagyasztva szárítást jelent, mely 
technológiának köszönhetően növekszik a 
baktériumok stabilitása a tárolás során, és 
megőrzik életképességüket a fogyasztásig 
vagy a terméken jelzett lejárati időig. 

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

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 • www.sandoz.hu • OLNX1462/04.19

JÓ TUDNI!

Akciós ár*
2495 Ft  

E. ár: 178,21 Ft/dbAkciós ár*
2915 Ft  

E. ár: 364,38 Ft/ml
Akciós ár*

2050 Ft  
E. ár: 205,00 Ft/tasak

Akciós ár*
3085 Ft  

E. ár: 110,18 Ft/db

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



TAVASZI AKCIÓ

Az akció időtartama 2022. március 1. – május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszer-
tár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

TROPHOSAN VISIOBALANCE
kapszula 120 db 
A német Trophosan Visiobalance az 
időskori makuladegenerációs be-
tegek étrendjének diétás ellátására 
szolgáló speciális - gyógyászati célra 
szánt – élelmiszer. AREDS 2 tanul-
mány szerinti összetétel. 
Adagolás: napi 2x2 kapszula. 
Speciális - gyógyászati célra szánt - 
élelmiszer.
Dr. Kocsis & Ho�mann Pharma Kft.

EP

Akciós ár*
9710 Ft  

E. ár: 80,92 Ft/db 

szolgáló speciális - gyógyászati célra 

SEPTANAZAL 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml 
oldatos orrspray felnőtteknek 10 ml 
Alkalmazása felnőttek és 6 éves vagy idő-
sebb gyermekek számára javallott az orr-
nyálkahártya duzzanatának csökkentésére 
orrnyálkahártya-gyulladásban (rhinitisben). 
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: 
xilometazolin-hidroklorid, dexpantenol.
KRKA Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
3. torony 6. emelet
HUSNAPAT202044

EP

Akciós ár*
1480 Ft  

E. ár: 148,00 Ft/ml 

DATIF PC NIGHT
kapszula 30 db 
Nehezen szenderül álomba egy fárasztó nap után?
A Datif PC NIGHT megkönnyíti az elalvást és hozzájárul 
a pihentető alvás fenntartásához!
Citromfűvel, szőlőmag kivonatokkal és magnéziummal.
12 éves kortól adható. 
Étrend-kiegészítő
Boiron Hungária Kft.  
1012 Budapest, Márvány utca 18.

Akciós ár*
1960 Ft  

E. ár: 65,33 Ft/db 

MÁLYVA TEA
kapszula 30 db 
A szennalevél természetes módon 
segít fenntartani a bélműködés 
rendszerességét, támogatja a bél-
funkciót, az emésztés ritmusát. 
Mályva levél őrlemény, zöldtea 
kivonat, szennalevél kivonat, zse-
latin tartalmú étrend-kiegészítő.
Dr. Chen Patika

Akciós ár*
1265 Ft  

E. ár: 42,17 Ft/db 

A szennalevél természetes módon 
segít fenntartani a bélműködés 

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!



TAVASZI AKCIÓ

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

Egészségpénztári kártyára kaphatóEP

HERZÉRIA
Hajápoló ampulla 5x9 ml 
A növényi (bojtorján, csalán-
levél, mustármag) kivonatok 
fokozzák a fejbőr vérellátását, 
aktiválják a hajhagymák műkö-
dését, valamint megszüntetik a 
haj káros hullását. 
Kozmetikum
Dr. Kocsis & Ho�mann Pharma Kft.

Akciós ár*
1470 Ft  

E. ár: 294,00 Ft/ampulla 

levél, mustármag) kivonatok 
fokozzák a fejbőr vérellátását, 

IRIX® spray 75 ml 
A százlevelű rózsa (Rosa x centifolia) 
nemesített fajtáinak sziromlevél kivona-
tát tartalmazza, amely hűsíti, nyugtatja, 
regenerálja az égett, fájdalmas, vagy 
viszkető bőrfelületet. 
Kozmetikum
Gyógynövénykutató Intézet Kft. 
2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4.

Akciós ár*
2460 Ft  

E. ár: 32,80 Ft/ml 

VENORUTON FORTE
500 mg tabletta 60 db 
A Venoruton Forte 500 mg tabletta enyhíti a krónikus vénás 
elégtelenség következtében kialakuló ödémát és az ezzel 
járó tüneteket, mint a lábban érzett fájdalmat, fáradtságot, 
merevséget, görcsöket és a nehéz illetve „nyugtalan” láb 
érzését, valamint az érzékelési zavarokat. 
O-ß-hidroxietil-rutozid (oxerutin) hatóanyagú, vény nélkül 
kapható gyógyszer.
Stada Hungary Kft.  
1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADAVENORUTON3AP2/2021.08.18.

EP

Akciós ár*
4960 Ft  

E. ár: 82,67 Ft/db 

BIOMED KÖRÖMVIRÁG
Krém Dupla 2x60 g 
Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr 
ápolására, illetve túlzott szoláriu-
mozás után. 7% gyógynövény ki-
vonat-tartalom + béta-karotin és 
E vitaminok. Gazdaságos DUPLA 
kiszerelés. 
Kozmetikum

Akciós ár*
975 Ft  

E. ár: 8,13 Ft/g 

vonat-tartalom + béta-karotin és 
E vitaminok. Gazdaságos DUPLA 

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!
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A TESTSÚLY NEM JÁTÉK

Mindezért a prevenciós életmód fontos része 
az egészséges testsúly elérésére és megtar-
tására való törekvés. Az ezzel kapcsolatos in-
formációk nagy része sajnos olyan internetes 
felületekről is származtatható, melyek tudo-
mányos megalapozottsága sokszor erősen 
megkérdőjelezhető. Szerencsére a kritikus és 
objektív szemlélet segíthet kiigazodni a témát 
övező „információrengetegben”.

• „csodás” fogyasztószer, fogyókúrás mód-
szer nem létezik

Az emberi testben végbemenő, optimálisan 
működő folyamatokat érzékeny egyensúlyi 
állapotok tartják mozgásban. A drasztikus be-
avatkozás, így például egy óriási kalóriadefi-
cittel járó fogyókúra könnyedén felboríthatja 
az egyensúlyt, mindezzel különböző hiányál-
lapotokat okozva. 

Habár egy-egy testsúlycsökkentést célzó 
életmódváltás kezdetben mutathat jelentős 
eredményeket, amelyek akár elérhetik a heti 
mínusz 3-4 kg-ot, azonban ez mindössze a 
test felesleges víztől történő megszabadulá-
sát jelzi. A folyamat rendszerint 2-3 hét alatt 
végbemegy, és ha az új étrend, és a napi moz-
gás a test igényeinek megfelel, akkor a fogyás 
heti 0,5 kg és 1 kg közötti értékre lassul. 

Az első három hétben egy-egy napig tartó 
fáradtságérzet jelenkezthet, levertségérzet, 
amely azonban rövid idő elteltével megszűnik. 
Amennyiben a harmadik héttől kezdődően 
mindez tartóssá válna, esetleg mellé ingerlé-
kenység, levertség is társul, úgy elképzelhető, 
hogy a napi szénhidrátbevitel túlzottan ala-
csony. 

A testsúlycsökkentést célzó életmódváltás 
tehát akkor megfelelő, ha a súlycsökkenés 
folyamatosan, lassú ütemben történik, és ösz-
szességében jobb közérzetet eredményez. 
Optimális esetben a csoda kizárólag az em-
beri akaraterőben mutatkozhat meg, amely 
a kezdeti időszakban esetlegesen tapasztal-
ható rosszabb közérzet és az azt követő las-
suló fogyási ütem ellenére is kitartást mutat. 

• az egészséges testsúly nem csak egy 
kg-ban kifejezhető érték függvénye

Azt, hogy valaki elhízott, optimális testsúly-
lyal rendelkezik vagy sovány, nem lehetséges 
kizárólag súlymérés alapján megállapítani, 
hiszen az ember testtömegét számos más té-
nyező is befolyásolhatja. Így például a felhal-
mozódott víz, az izmok, a csontsűrűség, még 
a lassú anyagcsere következtében telített be-
lek is. 

Mindebből következik az a tény is, hogy lehet-
séges úgy fogyni, hogy a mérleg nem mutat 
változást, eközben pedig a zsír/izomarány el-
tolódik. A szakemberek mindezért több adat 
együttes vizsgálatával mérik fel a test ezen 
irányú állapotát, ilyen a (méterben kifejezett) 
testmagasságból és a (kilogrammban mega-
dott) testtömeg négyzetének hányadosából 
számított index, a BMI [kg/m2], a derék/has-
körfogat és a testzsírszázalék. 

JÓ TUDNI!

Mára általánosan közismert, és megannyi kutatási ered-
ménnyel alátámasztott tény, hogy a táplálkozás nagyban 
befolyásolhatja egyes betegségek kialakulásának való-
színűségét, illetve azok kezelésének eredményességét. 



Az elhízást nem minden esetben a többlet 
energia bevitel, vagy a mozgásszegény élet-
mód okozza. Elképzelhető, hogy endokrin be-
tegség, például pajzsmirigy probléma húzódik 
a háttérben, esetleg gyógyszermellékhatásként 
jelentkezik. Habár a genetika 40-70%-ban ala-
kíthatja a testméreteket, és az egészségtelen 
életmód szintén gyakori befolyásoló tényező, 
az úgymond „csodás” testsúlyváltozás miértjét 
– legyen szó gyors ütemű fogyásról vagy hízás-
ról – minden esetben érdemes kivizsgáltatni.

A normál/optimális/egészséges testsúly min-
denkinél más és más, mint ahogy az ajánlott 
napi energiabevitel, vagy az optimális táp-
anyag arányok is. Mindezeket a napi fizikai 
aktivitás, az anyagcsere minősége, üteme, az 
életkor és az öröklött és alkati tulajdonságok 
szem előtt tartásával érdemes meghatározni. 

Végezetül, de nem utolsó sorban: a túlsúlyt 
érdemes komolyan venni!

A XX. század második felétől az elhízásra 
népbetegségként tekintünk, amely az orvos-
tudomány meghatározása szerint olyan kró-
nikus megbetegedés, amely a test kórosan 
megnövekedett zsírtartalmával jár, mindez 
pedig a zsírsejtek strukturális változásában, 

azok szövetekben megnövekedett arányában, 
folyamatos gyulladást fenntartva jelentkezik. 
Az elmúlt évek kutatási eredményei ezt az 
állapotot számos rettegett betegséggel hoz-
ták összefüggésbe, így például a diabétesz, 
a stroke, különböző daganattípusok, máj és 
vese megbetegedések, szív és érrendszert 
érintő, illetve emésztőrendszeri elváltozások 
kialakulásának esélyét is növelheti.

Jó hír, hogy az elhízás – ahogy a fentiekben is 
említésre került – a megfelelő életmóddal, vagy 
bizonyos esetekben a háttérben meghúzódó 
befolyásoló állapotok feltárásával, és azok ke-
zelésével megelőzhető vagy visszafordítható. 
Fontos azonban, hogy az életmódot érintő 
változások fokozatosan, több lépcsőben, reális 
célkitűzések mentén történjenek. A testsúly-
menedzsment egy élethosszig tartó folya-
mat, amelynek tarthatósága nagyban múlik a 
testképet is érintő kudarcélmények minimali-
zálásán, a testi- és lelki egyensúly megterem-
tésén, összeségében pedig a komfortérzet fo-
kozódásán, azaz, hogy egyre jobban és jobban 
érezzük magunkat a bőrünkben. 
Jó egészséget kívánunk!

Dr. Chen Patika
(Forrás: Orv. Hetil. 2021, Az elhízás kezelése és megelőzése: 
táplálkozás, testmozgás, orvosi lehetőségek)

JÓ TUDNI!

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

Az akció időtartama 2022. március 1. – május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszer-
tár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

SZŰZTEA FORTE kapszula 80 db
Tiszta benső – formás külső. Természetes támogatás fogyókúrázóknak. 
Polifenolok, szennalevél-kivonat, zselatin, papaya-kivonat, kapszaicin 
(chiliből) tartalmú étrend-kiegészítő.
Dr.Chen patika Akciós ár*

2590 Ft  
E. ár: 32,38 Ft/db 

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 
VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT!

TAVASZI AKCIÓ



No. 1.
Magyarország
első számú 
probiotikuma*

Mese a gyógyulásról
Az antibiotikum legyőzi a rossz 
baktériumokat, de sok jóval is elbánik, 
ezért jó, hogy a Normaflore gyógyszerek 
helyreállítják a bélflóra egyensúlyát.

ANTIBIOTIKUM ME�É 
P�BIOTIKUM 

A BOLDOG POCAKÉRT!

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

Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszerek. A Normaflore gyógyszerek komplex, kettős védelmet 
biztosítanak antibiotikum-kúra esetén: védik és helyreállítják a bélflóra egyensúlyát, valamint hozzájárulhatnak a szervezet 
védekezőképességéhez.
*Az IQVIA Pharmatrend MAT 07/2021 adatok alapján a Normaflore a legnagyobb dobozszámban eladott termék a 03F1+03D5 
kategóriákban. A Normaflore  belsőleges szuszpenzió probiotikumot és a Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml 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      MAT-HU-2200124 (2021.01.21.)

ANTIBIOTIKUM ME�É 
P�BIOTIKUM 

VE�D VAN 
A VÉDE�M

VE�D VAN 

Elsősorban
gyerekeknekajánljuk

ANTIBIOTIKUM ME�É 
P�BIOTIKUM 

A BOLDOG POCAKÉRT!

ANTIBIOTIKUM ME�É 
P�BIOTIKUM 

Az egész család
szám

ára

M0104_08_Normaflore_AB_print_SziromMagazin_148x210mm.indd   1 2022. 01. 21.   13:38

Akciós ár*
4800 Ft  

E. ár: 240,00 Ft/tartály

   Egészségpénztári kártyára kapható
* A feltüntetett áraink maximalizált 

akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes 
patikákban a termékek ára a meg-
jelenített árakhoz képest, negatív 
irányban eltérhet.



NAPI PANASZOK
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8 TIPP ÍZÜLETEINK EGÉSZSÉGÉÉRT

Ügyeljünk testsúlyunkra. A túlsúly nem 
csak direkt módon egészségtelen, min-
den egyes fölös kiló négyszeres terhet 
rak a térd ízületeire, így már egy kisebb 
súlyvesztés is jelentősen lassítja az ízü-
letek kopását.

Üljünk és álljunk felváltva. Sem a túl sok 
állás, sem a túl sok ülés nem tesz jót az 
ízületeknek. Amennyiben a munkánk mi-
att székben kell tölteni a napunk nagy ré-
szét, 30 percenként álljunk fel egy rövid 
séta erejéig.

Együnk sok gyümölcsöt. A gyümölcsök 
magas C-vitamin és antioxidáns tartal-
ma különösen fontos az ízületek meg-
óvásában.

Együnk hús helyett halat. A tengeri ha-
lak az omega-3-zsírsavak legfontosabb 
forrásai, ezek az anyagok pedig kulcs-
fontosságú gyulladás- és fájdalomcsil-
lapítók.

Nyújtsunk. Ne hagyjuk, hogy tagjaink 
elgémberedjenek, nyújtózkodjunk rend-
szeresen, akár munkahelyünkön is.

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

Üljünk kényelmesen a számítógép előtt. A 
monitor legyen egy vonalban szemünkkel 
kb. fél méternyi távolságban, hogy nya-
kunkat ne kelljen megfeszíteni. Gondos-
kodjunk róla, hogy karunknak legyen elég 
hely, csuklónk pedig laza legyen.

Ne dohányozzunk. A nikotin csökkenti 
a csontok tömegét, ami kopásos ízületi 
gyulladás kialakulásához vezethet, így 
a dohányzóknál nagyobb arányban ala-
kulnak ki ízületi betegségek, mint a nem 
dohányzóknál.

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



Akciós ár*
4035 Ft  

E. ár: 134,50 Ft/db

Akciós ár*
2745 Ft  

E. ár: 27,45 Ft/ml

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



TAVASZI AKCIÓ

AZ ÖRDÖGCSÁKLYA 
(Harpagophytum procumbens) 
Az ördögcsáklya (Harpagophytum procum-
bens) Afrika-szerte népszerű és széles körben 
alkalmazott gyógynövény, nevét a jellegzetes 
formájú, karomszerű tüskékkel borított ter-
méséről kapta. A Dél- és Kelet-Afrika szavan-
nás-sivatagos területeiről származó, lágyszárú, 
évelő növény a XX. század közepén került Eu-
rópába. A gyógyászatban elsősorban 15-20 cm 
hosszú, 3-5 cm átmérőjű másodlagosan vasta-
godott gyökereit alkalmazzák, melyet darabo-
lást követően szárítanak és porítanak. Készít-
ményekben elsősorban a gyökér vízzel, vagy 
alkohollal készült száraz kivonatát használják.

Az ördögcsáklyagyökér kivonata elsősorban 
degeneratív ízületi megbetegedések kiegé-
szítő terápiájára alkalmazható. A gyökér vizes 
kivonatával és az abból készült, belsőlegesen 
alkalmazott készítményekkel végzett humán 
vizsgálatok igazolták fájdalomcsillapító hatá-
sát reumás ízületi és hátfájdalmak esetén. A 
készítmények hatására csökkent a fájdalom 
intenzitása és a fájdalom iránti érzékenység, 
továbbá javult a gerinc, és az ízületek moz-

gékonysága. Egy vizsgálat alapján a növényi 
szer adagolása mellett csökkenteni lehetett a 
szteroid-, illetve nem-szteroid gyulladáscsök-
kentők dózisát. A kivonat fájdalomcsillapító 
hatása gyengébb, mint gyulladáscsökkentő 
aktivitása, ezért alkalmazása elsősorban kró-
nikus gyulladásban ajánlott. 

Külsőleges használat esetén mellékhatásait 
nem írták le, alkalmazásának speciális ellen-
javallata sincs azon túl, hogy nyílt sebeken, 
nyálkahártyán használata kerülendő.

Medgyesi József Miklós
kertészmérnök

GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL

Az akció időtartama 2022. március 1. – május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszer-
tár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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

BIOMED ÖRDÖGCSÁKLYA Krém 70 g
Elhúzódó mozgásszervi problémák, kopások időszakában, frissí-
tő helyi masszírozásra. 8% ördögcsáklya (ördögkarom) kivonattal. 
Használatát ajánljuk fizioterápiás kezelések kiegészítőjeként is 
masszírozásra. 
Kozmetikum

Akciós ár*
745 Ft  

E. ár: 10,64 Ft/g 
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Ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 

OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. – 1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Tel.: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.algoflex.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL  
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

HATÓANYAG-TARTALOMMALVÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ MAXIMÁLIS

SAN AlgoForte Dolo P A5.indd   1 2022. 01. 26.   10:41

Akciós ár*
2725 Ft  

E. ár: 90,83 Ft/db

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



Vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére. 
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. – 1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Tel.: (+36 1) 505 0050

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu

HOGYAN KÜZDHETED LE
A TÉL VÉGI KIMERÜLTSÉGET?

KERÜLD A TÚLALVÁST1

Bár logikusnak tűnik, hogy ha többet alszunk, akkor kipihentebbek leszünk, 
és elmúlhat a krónikus fáradtság, ez azonban nem így van. Nem segít, 
ha túl sokat alszol egyszerre, inkább arra törekedj, hogy 
mindennap aludj hét-nyolc órát, és lehetőleg ugyanakkor 
feküdj le.

MOZDULJ KI
Télen hajlamosabbak vagyunk bekuckózni a jó 
meleg szobába, kevésbé van kedvünk kimoz-
dulni. Hideg is van, fáradtak is vagyunk, a 
fürdőruhaszezon pedig még túl távol van 
ahhoz, hogy komoly motivációt nyújtson 
az edzéshez. A sportnak azonban szám-
talan jótékony hatása van, sokat segíthet 
abban, hogy energikusabbnak érezd ma-
gad. Ehhez nem kell feltétlenül fitnesz-
terembe menned, egy kis reggeli tornával, 
jógával, sétával is sokat javíthatsz a köz-
érzeten. A szabadban végzett mozgás a 
leghatásosabb a tél végi kimerültség ellen, 
így ugyanis egyszerre élvezheted a test-
mozgás és a természetes fény áldásos 
energetizáló hatását. A februári lehangoltság, 
nem múló fáradtság egyik fő oka lehet épp a 
természetes napfény hiánya.

GONDOSKODJ A MAGNÉZIUM PÓTLÁSRÓL!
Bizonyos tünetek, mint például az átmeneti fáradtság, 
izomgörcsök, idegesség vagy ingerlékenység együttes 
előfordulása esetén gyanakodhatunk magnéziumhiányra. A 
magnézium hiánnyal összefüggő belső feszültség enyhí-
tésére válaszd a Magne B6 bevont tablettát, amely már 100 
darabos kiszerelésben is kapható!

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

1. Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem [Internet]. National Academies Press (US); 2006.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19961/ Letöltés ideje: 2020. 02. 18.

MAT-HU-2200114 (2021.02.08)

Tél végén sokan szenvednek lehangoltságtól, kimerültségtől, alvászavaroktól. Felesleges azonban rögtön 
súlyosabb problémára gondolni, ha te is hasonló gondokkal küzdesz.
A kevesebb napfény, vitamin- és ásványianyag-szegény étrend, kevesebb mozgás együttesen próbára 
teszi szervezetünket, nem csoda hát, ha februárban egyre türelmetlenebbül várod a tavaszt. Szerencsére 
nem sokáig kell már várnod, de addig is, jó, ha tudod, hogyan töltheted fel energiaraktáraidat.

energetizáló hatását. A februári lehangoltság, 
nem múló fáradtság egyik fő oka lehet épp a 

 PÓTLÁSRÓL!
Bizonyos tünetek, mint például az átmeneti fáradtság, 
izomgörcsök, idegesség vagy ingerlékenység együttes 
előfordulása esetén gyanakodhatunk magnéziumhiányra. A 
magnézium hiánnyal összefüggő belső feszültség enyhí-

 bevont tablettát, amely már 100 

 Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem [Internet]. National Academies Press (US); 2006.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19961/ Letöltés ideje: 2020. 02. 18.

Akciós ár*
3180 Ft  

E. ár: 31,80 Ft/db

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

   Egészségpénztári kártyára kapható



GYEREKSAROK

Kedves Gyerekek!

Fogadjátok sok szeretettel új rovatunkat!

A fejtörők megoldásait, és még több játé-
kos tartalmat a www.szirompatikak.hu
honlapon, a Gyereksarok menüpontban 

találtok!

Jó szórakozást kívánunk! 

Fejtörok kicsiknek és nagyoknak

Találóskérdések:

1.  Varázsbotja nincsen neki, de a tájat eltünteti. Mikor leszáll, azt sem tudod, merre van 
az orrod. Mi az?

2.  Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél: mi az? 

3.  Orra van, de nem szagol, nyelve is van, de nem beszél. 

4.  Akárhova vitték, mindig fejbe verték. 

5.  Lába van, és mégsem jár, víz felett visz, nem madár, nem rab, mégis láncot hord, 
s minden utat összetold. 

írd be a hiányzó számokat!



GYEREKSAROK

sudoku

keresd meg a 15 tárgyat a képen!
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Kedves Rejtvényfejtők! 

A tavaszi rejtvényünk megfejtése egy nagyon szép tavaszi vers egyik sorát rejti.  

Megfejtésként viszont nem a verssort kérjük megadni, hanem annak a költőnek a nevét és a 
versnek a címét, amelyből a versrészlet származik.

A helyes megfejtést beküldők között három nyertest sorsolunk ki, akiket 10.000 Ft értékű könyv-
vásárlási utalvánnyal ajándékozunk meg.* 

A megfejtést a www.szirompatikak.hu/rejtveny oldalon tudják beküldeni, a kötelező adatok 
megadásával.

Beküldési határidő: 2022. május 16. 
Sorsolás időpontja: 2022. május 23. 

A szerencsés nyerteseket e-mail-ben értesítjük 2022. május 31-ig.

Kellemes időtöltést kívánunk! 

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