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BETEGEINK ISMERŐSKÉNT TÉRNEK BE HOZZÁNK… 
Árnika Gyógyszertár – Budapest, XVIII. kerület

A gyógyszertár jelenlegi formájában 1996 
óta, családi vállalkozásként üzemel. Betege-
ink jelentős része ismerősként tér be hoz-
zánk, ami megkönnyíti a kommunikációt és 
nagyfokú bizalmat kölcsönöz számunkra.

Szakmai tudásunk legjavát adva, igyekszünk 
minden hozzánk forduló problémáját meg-
oldani. Gyógyszerészi gondozás keretében 
működik a vércukor- és vérnyomásmérés, 
amire nagy az igény a hozzánk betérők ré-
széről.

Betegeink bizalmát igyekszünk megszolgálni 
és megtartani. Ehhez minden tanács és gon-
dolat mellé, igyekszünk egy-egy mosollyal is 
szolgálni. A szolgáltatásaink mellett, a patikai 
portfólió nagy részét állandó készletben tart-
juk, egyedi igényre rövid határidővel szerez-
zük be a készítményeket, illetve gyógyászati 
segédeszközök, kötszerek széles palettájával 
is rendelkezünk.

Patikánknak, mivel a Szirom Patikák orszá-
gos közösségéhez tartozik, lehetősége van 
állandó, változatos, széles termékpalettára 
kiterjedő akciókkal könnyíteni a betegekre 
nehezedő terheket. Így az akciók kiterjednek 
számos vény nélküli termékre, illetve gyógy-
hatású készítményre is.

Kollektívánk régen együtt dolgozó, jókedvű, 
derűs csapat. Odafigyelünk egymás problé-
máira, amikor baj van, igyekszünk egymást se-
gíteni, egy nagy családként dolgozunk együtt. 

Meggyőződésünk, hogy ez a harmónia a tára 
másik oldalán is érezhető betegeink számára.

Igyekszünk szakemberként, segítőként még 
sokáig a szakma és a betegek szolgálatában 
állni.

Dr. Nagy Gabriella Krisztina
szakgyógyszerész, tulajdonos vezető

Gyógyszertárunk 1897 óta működik a betegek szolgálatában. 
A gyógyszerkészítés és betegellátás hajnalán, a Gyógyszertár 
Magyarország Védasszonyához néven üzemelő patika igen je-
lentős segítséget nyújtott az itt élő emberek számára.
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NAPI PANASZOK

A TÉLI BŐRÁPOLÁS SZABÁLYAI ÉS A HELYI KEZELÉS  
FONTOSSÁGA NAGYON SZÁRAZ BŐR ESETÉBEN

Néhány fontos szabály, amit fontos betartani 
krém választáskor a gyors gyógyulás érdeké-
ben:

• Intenzíven tápláló, védő krémet válasszunk,
•  amely gyorsan enyhíti az irritációt és a bőr-

felület kivakarását okozó viszketést. 
•  Késlelteti, csökkenti az akut, gyulladással, sú-

lyos bőrszárazsággal járó fellángolások kiala-
kulását és hosszan tartó komfortot biztosít. 

•  A könnyebb napi használat érdekében 
gyorsan felszívódik, nem zsíros, nem hagy 
ragadós érzetet a bőrön, így a használat 
után azonnal felöltözhet.

•  Nagyon fontos, hogy naponta legalább két-
szer (reggel és este) alkalmazzuk az érintett 
bőrfelületen.

A bőrgyógyászok által, kizárólag atópiás bőr 
számára fejlesztett Uriage Xémose lipidpót-
ló termékcsalád, amely az Uriage termálvíz, 
25% Shea vaj-tartalmú, illetve az Uriage La-
boratórium által szabadalmaztatott össze-
tevőknek köszönhetően, a bőr védőrétegét 
három szinten képes helyreállítani.

•  Helyreállítja a védő bőrflóra (mikrobiom) 
egyensúlyát, csökkentve a diszkomfort ér-
zést, viszketést és a tünetek visszatérését 
(Uriage termálvíz, TLR2-Regul szabada-
lom).

•  Helyreállítja és megerősíti a fizikai bőr bar-
riert, hogy a bőr védettebbé váljon a külső 
irritáló hatásokkal szemben (Uriage termál-
víz, Cerasterol-2F szabadalom).

•  Szabályozza a természetes immun barriert, 
és stimulálja a természetes irritációt enyhítő 
mechanizmusokat, ezáltal gyorsan enyhíti 
az irritációt, lerövidíti a gyulladásos fázist és 
hosszabb tünetmentes periódust biztosít a 
gyulladással, súlyos bőrszárazsággal járó 
„fellángolások” között (TLR2-Regul szaba-
dalom, Chronoxine szabadalom).

Paraben-, illat- és színezékmentes és hipo-
allergén. Kizárólag atópiás bőrön, klinikailag 
tesztelt.

Proaktív szemlélet

A helyi kezelés jelentősége atópiás der-
matitisben alapvető. A betegség krónikus 
voltából adódóan akut fellángolások és rö-
videbb-hosszabb tünetmentes időszakok 
váltják egymást. A bőr barrier defektusából 
adódó fokozott vízvesztés miatt, a bőr rend-
szeres hidratálása képezi a terápia alapját a 
tünetmentes időszakokban, fellángolások 
esetén gyulladáscsökkentők alkalmazására 
lehet szükség.

Az atópiás dermatitisre (rövidítve: AD) jellemző a bőr szá-
razsága és a gyulladásos tünetek gyakori fellángolása, 
kifejezett viszketéssel. A hatékony, lokális, azaz helyileg 
alkalmazott terápia célja a tünetek csökkentése, illetve a 
tünetmentes időszakok hosszabbá tétele. 



Az újonnan elterjedt proaktív szemlélet sze-
rint, akkor is kenni kell az érintett bőrfelületet, 
amikor nincsenek tünetek, így a fellángolások, 
zavaró bőrtünetek megelőzhetők és a tünet-
mentes időszak meghosszabbodik. A legfon-
tosabb az emolliensek* rendszeres használa-
ta, a bőr hidratáltságának fokozására.

A proaktív terápia során is érdemes néhány 
fontos szabályt betartani:
•  Intenzíven tápláló és védő krém alkalmazása.
•  Hetente legalább 3-4 alkalommal.
•  A könnyebb napi használat érdekében, 

gyorsan felszívódó krémet válasszunk, ami 
nem hagy ragadós érzetet a bőrön.

Az érzékeny bőr tisztítása és a fürdés

Évek óta vitatott kérdés a fürdés javasolt gya-
korisága és időtartama atópiás betegeknél. 
Az utóbbi időben egyre inkább az az állás-

pont, hogy a fürdés gyakoriságának nincs je-
lentős hatása a bőr állapotára. A fürdés segít 
a viszketés és a bőr érdességének csökken-
tésében, eltávolítja a baktériumok maradvá-
nyait, a pörköket és az esetlegesen irritáló 
anyagokat. A fürdés lehet naponta, kádban 
vagy zuhany formájában, de fontos, hogy 
utána emolliensek mindennapos alkalmazá-
sa is történjen. A víz keménysége a tünetek 
romlását eredményezheti.  A langymeleg, 27-
30 °C-os vízben való 5 perces fürdés, mely-
nek utolsó 2 percében fürdőolaj hozzáadása 
is történik, segít megelőzni az epidermisz 
kiszáradását. A tisztálkodás szappan és a 
szokásos tusfürdők helyett, emolliens fürdő-
olajok hozzáadásával javasolt. Itt is alapsza-
bály, hogy fürdés után, gyengéd szárítkozást 
követően, amíg a bőr még kissé nedves, ak-
kor kell használni a hidratáló, védő testápoló 
tejeket, krémeket.

NAPI PANASZOK

*: emmoliensek: Olyan anyagok, melyek puhítják, nyugtatják, simítják a bőrt, segítik a krémek kenhetőségét. Az emolliens anyagok javítják 
a bőr állapotát közvetlenül a krém alkalmazása után. Sok emolliensnek elzáró és vízmegkötő tulajdonsága is van, azaz hidratálók is egyben. 
Kémiailag leggyakrabban észterek, azaz alkoholokból és savakból egy vízmolekula kilépésével keletkező szerves vegyületek.

TÉLI AKCIÓ

EP  Egészségpénztári kártyára kapható

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

Az akció időtartama 2022. december 1. – 2023. február 28-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelős-
séget nem vállalunk.

URIAGE XÉMOSE krém száraz/nagyon száraz bőrre 400 ml 
Száraz/nagyon száraz bőr napi ápolására és érzékeny, atópiára hajlamos bőr regenerálására. Cse-
csemőknek, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ajánlott továbbá a száraz bőrrel járó beteg-
ségek megelőzésére és a szteroidos bőrgyógyászati kezelés kiegészítéseként és utána fenntartó 
ápolóként. Hipoallergén, szappan-, paraben-, illat- és színezékmentes. Használja napi 1-2 alkalom-
mal vagy igény szerinti gyakorisággal a kíméletesen megtisztított bőr ápolására! 
Dermokozmetikum
Cremax Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 86. A ép. 1. em. 4.

EP

8499 Ft* Ft helyett:

7499 Ft**    
E. ár: 18,75 Ft/ml

-12%



NAPI PANASZOK

ÍGY ELŐZHETJÜK MEG HIDEG, SZELES IDŐBEN 
AZ EKCÉMÁS TÜNETEKET
A kézfertőtlenítők hosszú távon kikészítik a bőrt

 

A koronavírus-járvány kezdetén egészségvé-
delmi okok miatt, robbanásszerűen megnőtt 
a kézfertőtlenítők és antiszeptikus gélek irán-
ti kereslet. A higiéniai szempontból rendkívül 
előnyös termékek használata pedig a mai 
napig velünk maradt, még most is rengete-
gen vásárolják azokat. Ezeknek a szereknek 
azonban az alkoholtartalmuk miatt van egy 
nem kívánt mellékhatása, mégpedig az, hogy 
roncsolják a bőr lipid rétegét, ezáltal kimerít-
ve annak ellenálló képességét.

Dr. Almádi Tamás bőrgyógyász arról beszélt, 
a hideg és szeles időszakban egyébként 
is szárazabb a bőr, amire a kézfertőtlenítők 
csak rátesznek egy lapáttal, ezért is hajlamo-
sabb télen bőrünk az ekcémás reakcióra.

„Krónikus irritá-
ció során kimerül 
a bőr kompenzáló 
képessége, sérül a 
lipidköpeny, felborul 
a mikroflóra, amik 
ellenállóvá teszik 
a bőrt a fizikai, ké-
miai és mikrobiális 

behatásokkal szemben. A vegyi anyagokkal 
dolgozók, de akár a házimunkát végzők kö-
zött is gyakrabban előfordul ekcéma, hiszen 
sokszor érintkeznek vegyszerekkel a munka, 
takarítás, mosás, mosogatás közben. Az őszi 
időszak beköszöntével általánosságban meg-
nő az ekcémás tünetekkel jelentkező betegek 
száma az időjárási viszonyok változása miatt” 
– mutatott rá a problémára.

Mint mondta, ennek megelőzése érdekében, 
hidratálás és a védőréteg visszaállítása céljá-
ból kézkrémet szoktak alkalmazni a pácien-
seknél. Felhívta rá a figyelmet, ha rendszere-
sen hidratáljuk a bőrt, kevésbé fog kirepedni, 
kisebb az esélye, hogy fájó, viszkető érzéssel 
kell megbirkóznunk.

Télen az időjárási viszonyok miatt szárazabb a bőr, így haj-
lamosabb az ekcémás reakciókra is. Dr. Almádi Tamás bőr-
gyógyász elmondta, a tünetek megelőzése érdekében 
érde mesebb hidratálni a bőrünket, hiszen így kevésbé fog kire-
pedni, nem fáj és viszket annyira a felülete. A magyar fejlesztésű  
Xylactive® aktív hidratáló gélben megtalálható xylitol és a glycerin 
együttesen elősegítik a bőr megfelelő hidratációját és regeneráció-
ját, és ezzel az egészséges védelmi funkció működését biztosítják.



Kérdésre válaszolva a bőrgyógyász közölte, 
hogy hypoallergén és parabénmentes termé-
keket szokták ajánlani a betegeknek. Ezek a 
krémek, gélek egy eleve sérült felszínű bőrre 
kerülnek, és ha az adott kozmetikum tele van 
illatanyaggal és tartósítószerrel, az könnyen 
többet árthat, mint amennyit használ.

A szabadalommal védett kombináció

A bőr hidratálásában fontos szerepet játszik 
a filaggrin nevű strukturális fehérje, amely a 
bőr stratum corneum rétegében más struktu-
rális elemekkel együtt funkcionális védőréte-
get alkot. Ez a védőréteg felelős a megfelelő 
víztartalom megtartásáért és a különböző 
fertőzések, kémiai anyagok elleni védelemért 
és a bőr integritásának megtartásáért.

A gyógyszertárakban már kapható Xylac-
tive® aktív hidratáló arc-, kéz- és testápoló 
gél egyik fontos összetevője a xylitol, mely 

növeli a száraz bőrben lecsökkent filaggrin 
termelődést, ezáltal visszaáll a bőr normális 
védő-barrier funkciója. A termék másik fon-
tos összetevője a glycerin, amely az egyik 
leghatékonyabb nedvesítő poliol.

A két összetevő együttesen segíti elő a bőr 
megfelelő hidratációját, regenerációját és 
ezzel az egészséges védelmi funkció műkö-
dését biztosítják. A xylitol és a glycerin gél-
ben alkalmazott kombinációja szabadalom-
mal védett, magyar találmány.

A téli hónapok közeledtével a Xylactive® 
aktív hidratáló gélt nem csupán a különbö-
ző irritációt okozó kemikáliák által kiváltott 
sejtkárosodások enyhítésére, hanem azok 
megelőzésére is hatékonyan alkalmazható, 
így minimalizálható az ekcémás bőr kialaku-
lásának az esélye.

PannonPharma Kft.

NAPI PANASZOK

TÉLI AKCIÓ

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

Az akció időtartama 2022. december 1. – 2023. február 28-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelőssé-
get nem vállalunk.

XYLACTIVE® FRESH hidratáló gél 100 ml 
Aktív hidratálás a xylitol és glycerin hatóanyagoknak köszönhetően. 
Kozmetikum
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.
Lezárás dátuma: 2022.10.11. PPH-000176 3990 Ft* Ft helyett:

3590 Ft**    
E. ár: 35,90 Ft/ml

-10%
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JÓ TUDNI!

A SZAKÍTÁS HOMEOPÁTIÁS SZEREI

Kutatások bizonyítják, hogy a szerelmes em-
berek egyes agyterületeinek jobb a vérellá-
tása.  

A csalódás és elutasítás viszont stresszhatás, 
nő a kortizol és adrenalin szint, ami ha sokáig 
elhúzódik, krónikus betegségeket is okozhat. 
Gyengül az immunrendszer, nő a vérnyomás 
és a vércukor értéke, a szervezet állandó har-
cos üzemmódban funkcionál. A szerelem, ha 
csalódással jár, veszélyes is lehet.

A Tübingeni Egyetem neurológusai meg-
figyelték, hogy a szerelmi csalódás a de-
presszióhoz hasonló tüneteket okoz. Egyre 
komolyabban veszik, mint orvosi problémát, 
és a kezelése is gyakran konvencionális – 
súlyos esetekben antidepresszánsokkal tör-
ténik. A kezelésnek viszont lehet fáradtság, 

motiváció vesztés az eredménye, ami meg-
akadályozza a legsikeresebb terápiát - azt, 
hogy újra szerelembe essünk!  

Homeopata orvosoknál is felmerül a kikér-
dezés közben a szerelem, az érzelmi állapot. 
A homeopátiás szerek a szerelemmel össze-
függő állapotokban is használhatók: csök-
kenthetik a randi előtti izgalmat, eltüntethetik 
a rosszkor jelentkező herpeszt, harmonizál-
nak, mérsékelhetik az extrém féltékenységet, 
javítják a szexuális fogékonyságot, stb.

A szerelmi bánat, a csalódás néha úgy hat 
ránk, mintha megmérgeztek volna. Gyengék 
vagyunk, nem tudunk pihenni, a torkunkban 
és a mellkasunkban szorítást, gombócot 
érezhetünk.  

Senki nem tudja, miért esünk szerelembe.  
A hormonok játéka? Láthatatlan kommunikáció? 



TÉLI AKCIÓ

EP  Egészségpénztári kártyára kapható

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

Az akció időtartama 2022. december 1. – 2023. február 28-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelőssé-
get nem vállalunk.

DATIF PC NEO
bukkális tabletta 90 db 
Ön is kihívásokkal küzd? A Datif PC NEO segíthet! Gyermekeknek és 
serdülőknek is adható. 
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás 
javallat nélkül.
Boiron Hungária Kft. 
1012 Budapest, Márvány utca 18.

EP

4790 Ft* Ft helyett:

4290 Ft**    
E. ár: 47,67 Ft/db

-10%

Különbözőek vagyunk, a szerelmi bánatot is 
különbözőképpen éljük meg, egyéni tünete-
inkre egyéni szereket kell választanunk.

Az IGNATIA AMARA az egyik leggyakrabban 
használt homeopátiás szer gyászra, csaló-
dásra. Az elutasítottság érzése jellemző, testi 
tünetei között a gombócérzet a torokban és 
a sóhajtozás a legjellemzőbb. Változik a han-
gulata, és destruktív is lehet. Kulcsmondata: 
bőgve tépem szét a leveleidet!

Az elutasítottság mellett az árulás, megbán-
tottság, megalázottság, áldozat motívuma is 
gyakori. Itt a tünetek között esetleg ideges-
ség, száraz köhögés, szemhéj árpa tapasz-
talható, és a STAPHYSAGRIA lehet az egyik 
megoldás. A Staphysagria állapotban nem 
mondják ki az érzéseiket. Kulcsmondat: hogy 
tehette ezt velem?

Ha a fő motívum az elválás után érzett fáj-
dalom, a partner kritizálása, a gonoszkodó 

pletyka és a féltékenység, a HYOSCYAMUS 
NIGER jöhet szóba. Testi tünetei közül a rán-
gások, a körömrágás, mentális tünetei közül 
a hisztérikusság, bőbeszédűség jellemző. 
Kulcsmondat: megölöm azt a szemétládát, 
meg a krumplifejű új nőjét!

Van olyan eset is, hogy szinte sokkos állapot-
ba kerül az ember szakítás után, fel sem tudja 
fogni, mi történt vele. Ilyenkor az ACONITUM 
NAPELLUS magasabb potenciája segíthet. 

Forrás: homeopatia.info.hu

JÓ TUDNI!

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



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

A 100 DARABOSSAL 
A PÉNZTÁRCÁD IS JOBBAN BÍRJA!

* A Magne B6 bevont tabletta 6 éves kortól adható
A Magne B6 bevont tabletta vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület 3. emelet – Gyógyszer- és egyéb 
termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi .hu, www.magneb6.hu | MAT-HU-2201395 (2022.10.12.)

HA MINŐSÉGI MAGNÉZIUMPÓTLÁSRÓL 
GONDOSKODNÁL AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA,
VÁLASZD A MAGNE B6 BEVONT TABLETTÁT! 
KERESD AZ ÚJ, 180 DARABOS KISZERELÉSBEN!

ÓVD AZ EGÉSZ CSALÁD*

EGÉSZSÉGÉT MAGNE B6

MAGNÉZIUMMAL   
TÉLEN IS!

Hogyan ismerheted fel a magnéziumhiányt? 
Az alvászavarok, a szorongás, a fáradtság, a fej-
fájás, az izomgörcsök, az izomgyengeség vagy 
az izomrángás együttes előfordulása magnézium-
hiányra utalhat. Ha ezeket a tüneteket fi gyeled 
meg családtagjaidnál, előfordulhat, hogy nem csak 
a „téli fáradtságról” van szó.

Miért olyan fontos ez?
A magnézium szervezetünk számára nélkülöz-
hetetlen ásványi anyag. Szükséges a létfontos-
ságú enzimreakciókhoz, az  anyagcsere-folyama-
tokhoz  és a  csontfejlődéshez. Elengedhetetlen 
az izmok és az idegrendszer megfelelő működésé-
hez. Emellett kedvezően befolyásolja a  szív izom 
munkáját, és hozzájárul a csontok és fogak szilárd-
ságához, épségéhez.

A kulcs a rendszeresség
A feleslegben bevitt magnéziumot a szervezet 
nem tárolja el, a szükségtelenül nagy dózisok a 

vesén keresztül gyors kiválasztódásra kerülnek.
A hiányállapotot akkor tudod megelőzni, ha a 
magnéziumot a kellő mennyiségben, rendszere-
sen pótolod.

Pótold a hiányt jól felszívódó Magne B6-tal!
Az eredményes pótláshoz válassz olyan terméket, 
amely kiválóan felszívódó, szerves magnéziumot 
tartalmaz! A Magne B6 bevont tablettában magas 
arányban hasznosuló, 470 mg magnézium- 
laktát-dihidrát található. Mellette pedig kombiná-
cióban B6-vitamin, ami elősegíti a magnézium 
felszívódását.

TÉLEN IS!

A téli hónapokban általában számos testi-lelki kihívás éri a család minden tagját. Az iskola és a 
munka miatti stressz, a fokozott fi zikai igénybevétel magnéziumhiányhoz vezethet. Ezért az egész 
család* egészsége érdekében ajánlott a minőségi magnéziumpótlás.

TÉLEN IS!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,  

 bevont tabletta vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület 3. emelet – Gyógyszer- és egyéb 

termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi .hu, www.magneb6.hu | MAT-HU-2201395 (2022.10.12.)

HA MINŐSÉGI MAGNÉZIUMPÓTLÁSRÓL 
GONDOSKODNÁL AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA,

 BEVONT TABLETTÁT! 
KERESD AZ ÚJ, 180 DARABOS KISZERELÉSBEN!

 Szükséges a létfontos-
ságú enzimreakciókhoz, az  anyagcsere-folyama-
tokhoz  és a  csontfejlődéshez. Elengedhetetlen 
az izmok és az idegrendszer megfelelő működésé-
hez. Emellett kedvezően befolyásolja a  szív izom 
munkáját, és hozzájárul a csontok és fogak szilárd-

A feleslegben bevitt magnéziumot a szervezet 
nem tárolja el, a szükségtelenül nagy dózisok a 

laktát-dihidrát található. Mellette pedig kombiná-
cióban B6-vitamin, ami elősegíti a magnézium 
felszívódását.

SAN MB6 180x PR A5.indd   1SAN MB6 180x PR A5.indd   1 2022. 10. 19.   15:402022. 10. 19.   15:40

5490* Ft helyett:

4790** Ft   
E. ár: 26,61 Ft/db

-13%

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

EP  Egészségpénztári kártyára kapható

EP
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A fejfájással járó betegségek két nagy csoportba so-
rolhatók, ezek az önálló, vagy más néven elsődleges, 
és a más betegséghez társuló, vagyis másodlagos 
vagy tüneti fejfájások. Az önálló fejfájásokat az ép 
idegrendszer valamilyen működészavara okozza. 
Az önálló fejfájások legfontosabb képviselői a migrén, 
a tenziós fejfájás, illetve a cluster fejfájás.1

Élete során a lakosság több mint 90 százaléka él át 
fejfájást. Egy évben Magyarországon kb. 4 millióra 
tehető  a rendszeresen fejfájást át élő k száma. Ebből 
csak a migrén nagyjából egymillió magyar embert 
érinti, a tenziós fejfájásban szen vedők száma ennél 
lényegesen nagyobb.2

De mi a különbség a fejfájás és a migrén között?
A migrén nem egyszerű fejfájás, sokkal több annál. 
Ilyenkor nem csupán a fájdalom az, ami kellemet-
lenségeket okoz, hiszen több kísérő tünet is megje-
lenhet. A leggyakoribbak ezek közül a lüktető fejfájás, 
fény- és zajérzékenység, hányás és a csökkent 
energiaszint. A migrén megjelenését viszonylag 
könnyű beazonosítani, mert a rohamnak igen jel-
lemző és konkrétan szétválasztható szakaszai 
vannak. Érdemes előre felkészülnie annak, aki haj-
lamos rá, és szükség esetén gondoskodni a megfe-
lelő fájdalomcsillapító módszerről a migrén keze-
léséhez.

A roham fázisai általában:
1. fi gyelmeztető tünetek szakasza
2. aura fejfájás
3. fejfájás aktív szakasza
4. migrén megszűnését követő szakasz3

Még nem tisztázott, hogy egyeseknél miért alakul 
ki a migrén. Úgy tűnik azonban, hogy kialakulásá-
ban genetikai tényezők is szerepet játszanak, mivel 
bizonyos migrénfajták egy családnak gyakran több 
tagját is érintik. Ha akár csak az egyik szülőnek volt 
migrénje, akkor is fokozott a kialakulás kockázata.4

Napjainkban már többféle gyógyszeres kezelés is 
rendelkezésre áll a rohamok megelőzésére vagy 
oldására is. Vény nélkül is elérhetőek hatékony 
fejfájás csillapító gyógyszererek. A Quarelin a fej-
fájás és migrén specialistája. A közel 50 éves 
múltra visszatekintő, 3 komponensű, hazai fejlesz-
tésű gyógyszer egyedülálló Magyarországon. 

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

tésű gyógyszer egyedülálló Magyarországon. 

ÚJRA
RECEPT
NÉLKÜL!

Vény nélkül kapható metamizol-nátrium, ko� ein és drotaverin-hidroklorid tartalmú gyógyszer.  
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. 1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet – Tel.: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi .hu, www.quarelin.hu    |    MAT-HU-2201224 (2022.09.13.)

1. https://www.fajdalomcsillapitas.webdoki.hu/cikk/158361/sp-51/csaladorvostan/a-migren-es-kezelese-.html   2. https://www.webdoki.hu/cikk/131441/sp-28/tudas-a-gyakorlatban/fejfajasok-kivizs-
galasa-es-kezelese.html   3. https://www.algofl ex.hu/felnott-laz-es-fajdalomcsillapitas/migren-kezelese   4. https://www.webbeteg.hu/cikkek/fejfajas_migren/10919/orokletes-migren

MIGRÉNEM VAN, 
VAGY „CSAK” 
FÁJ A FEJEM?

SAN Quarelin PR Szirom A5.indd   1SAN Quarelin PR Szirom A5.indd   1 2022. 09. 14.   13:552022. 09. 14.   13:55

2890* Ft helyett:

2690** Ft   
E. ár: 134,50 Ft/db

-7%

EP

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

EP  Egészségpénztári kártyára kapható



Az akció időtartama 2022. december 1. – 2023. február 28-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszertár 
népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! 
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT!

TÉLI AKCIÓ

KALMOPYRIN®
500 mg tabletta 24 db 
Hármas hatásának köszönhetően hatékonyan csilla-
pítja a lázat, enyhíti a fájdalmat, csökkenti a gyulladá-
sos tüneteket. Laktózmentes. 
Acetilszalicilsav hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
Richter Gedeon Nyrt.  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu
295/2022/OTC

EP

1790 Ft* Ft helyett:

1490 Ft**    
E. ár: 62,08 Ft/db

-17%

ACC HOT
600 mg por oldathoz 10 db 
Napi 1 db ACC Hot 600 mg segít hurutos köhögés esetén: 
feloldja a letapadt váladékot, megkönnyíti a felköhögést, így 
segít megtisztítani a légutakat. A citrom-méz ízű por akár 
forró teában is feloldható. 
Acetilcisztein hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OACC1756/11.20

EP

2790 Ft* Ft helyett:

2590 Ft**    
E. ár: 259,00 Ft/tasak

-7%

EP

2390 Ft* Ft helyett:

1690 Ft**    
E. ár: 11,27 Ft/ml

-29%

HERBION IZLANDI ZUZMÓ
6 mg/ml szirup 150 ml 
A Herbion izlandi zuzmó szirup hatóanyaga védőbevo-
natot képezve a nyálkahártyán a szájüregi- és garatnyál-
kahártya irritáció tüneti kezelésére javasolt, amely száraz 
köhögéssel járhat.  
Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való al-
kalmazása a régóta fennálló használaton alapul. 
Izlandi zuzmó sűrű kivonatot tartalmazó, vény nélkül 
kapható gyógyszer.
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
3. torony 6. emelet
HUHERPAT202035

TANTUM VERDE® 1,5mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott 
spray 30 ml 
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és helyi érzéstele-
nítő hatása segít, ha fáj a torkod. Tantum Verde® - számít-
hatsz 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/2022/58
A dokumentum lezárásának időpontja: 
2022.10.20.

EP

2690 Ft* Ft helyett:

2390 Ft**    
E. ár: 79,67 Ft/ml

-11%



EP  Egészségpénztári kártyára kapható

*   Ajánlott Fogyasztói ár
**  Akciós Fogyasztói ár 

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

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! 
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT!

TÉLI AKCIÓ

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

1590 Ft* Ft helyett:

1390 Ft**    
E. ár: 23,17 Ft/db

-13%

1X1 VITAMIN D3-VITAMIN
4000 NE rágótabletta 100 db 
A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál mű-
ködéséhez. A készítmény 100 µg (4000 NE) D-vitamint 
tartalmaz. 
Étrend-kiegészítő
VitaPlus Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
1. torony 5. emelet

1990 Ft* Ft helyett:

1790 Ft**    
E. ár: 17,90 Ft/db

-10%

GRAPEFRUIT ECHINACEA
cseppek 30 ml 
Grapefruitmag- és Echinacea-kivonatot tartalmazó, 
folyékony étrend-kiegészítő. Az Echinacea purpuera 
(bíbor kasvirág) kivonat támogatja a légúti rendszer 
és az immunrendszer egészségének fenntartását. 
Kedvező hatást gyakorol a húgyutak egészségére is. 
A grapefruitmag kivonat hozzájárulhat a szervezet 
mikrobiológiai egyensúlyának megőrzéséhez. 
Étrend-kiegészítő
Dr.Chen Patika

1490 Ft* Ft helyett:

1390 Ft**    
E. ár: 46,33 Ft/ml

-7%

LUNESTIL®

retard dupla kapszula 15 db 
A LUNESTIL® forradalmi dupla kapszulája először a le-
vendulaolajnak köszönhetően elősegíti az elalvás előtti 
ellazulást, majd a késleltetett hatóanyagleadású belső 
kapszulájában található golgotavirágnak köszönhetően, 
hozzájárul a pihentető alvás fenntartásához. 
Étrend-kiegészítő
Stada Hungary Kft.  
1133 Budapest, Váci út 116-118.
22STADALUNESTIL4AP4/2022.11.09

3390 Ft* Ft helyett:

2990 Ft**    
E. ár: 199,33 Ft/db

-12%



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

TÉLI AKCIÓ

EP  Egészségpénztári kártyára kapható

*   Ajánlott Fogyasztói ár
**  Akciós Fogyasztói ár 

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

Az akció időtartama 2022. december 1. – 2023. február 28-ig, vagy a 
készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelé-
sét, hanem a gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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

EP

2190 Ft* Ft helyett:

1590 Ft**    
E. ár: 79,50 Ft/db

-27%

PHLOGOSAM® kenőcs 20 g 
Alkalmas heveny bőrgyulladás egyes formái, ekcéma, 
kisebb kiterjedésű, nem súlyos fokú égési sérülések, na-
pégés, rovarcsípés, hajlatokban jelentkező bőrgyulladás 
(kipállás) kezelésére, valamint felszíni visszérgyulladás-
nál a terápia kiegészítéseként. 
Nátrium-szamárium-diszulfoszalicilát hatóanyagú, vény 
nélkül kapható gyógyszer.
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.
Lezárás dátuma: 2022.10.11. PPH-000177

EP

2590 Ft* Ft helyett:

2390 Ft**    
E. ár: 119,50 Ft/g

-8%

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

890 Ft**    
E. ár: 14,83 Ft/g

KIEMELT 

AJÁNLAT



1717

CANNABIS SATIVA (KENDER)

A kendernek több száz változata ismert. Ipari 
célra a rost- és olajkendert termesztik. Míg 
az indiai kender (Cannabis indica) levelei és 
termős virágzata nagy mennyiségű pszicho-
aktív tetrahidrokannabinolt (THC) tartalmaz, 
addig az ipari kenderben a THC mennyisége 
az Európai Unió szabályozása alapján maxi-
mum 0,2% lehet. A megfelelően tisztított és 
tárolt kendermag gyakorlatilag THC-mentes. 
Az alacsony THC-tartalmú kenderből készült 
készítmények külsőleg és belsőleg egyaránt 
biztonsággal alkalmazhatók.

A kendermag tar-
talomanyagai miatt 
kiválóan alkalmaz-
ható élelmezési és 
gyógyászati célok-
ra egyaránt. Olajá-
ban az omega-6 és 
omega-3 zsírsavak 
aránya 3:1, amely 
az emberi szervezet 
számára a legideá-

lisabb arány. Fehérjéje számos esszenciális 
aminosavat tartalmaz. A magban jelentős 
mennyiségű A-, C- és E-vitamin, valamint 
számos értékes ásványi anyag (pl. foszfor, 
kálium, magnézium, kén, kalcium) halmozó-
dik fel.

A kendermag olaja magas linolénsav-tartal-
ma miatt számos bőrbetegség (pl. pikkely-
sömör) kezelésére alkalmas. Mind a linol-
énsav, mind a zsírban oldódó vitaminok (A-, 
E-vitamin) jól felszívódnak a bőrön keresztül. 
Az E-vitamin antioxidáns hatása révén jelen-
tősen hozzájárul a bőr védelméhez. Az olaj 
külsőleg alkalmazva elősegíti a sebgyógyu-
lást, mérsékli az ekcéma tüneteit, védi a bőrt 
az UVA és az UVB sugárzástól, valamint javít-
ja a bőr állapotát.

A kendermagolaj alkalmazásának kifejezett 
ellenjavallatai, mellékhatásai nem ismertek.

Medgyesi József Miklós
kertészmérnök

GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL

A sokrétűen hasznosítható ken-
dert az emberiség legalább 5000 
éve használja rost-, élelmiszer- és 
gyógynövényként.
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CINK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSBEN

Egyik legfontosabb hatását az immunrend-
szer működésére fejti ki, mivel a megfelelő 
mennyiségű cink szükséges az immunvála-
szok szabályozásához. Ez a mikrotápanyag 
ugyanakkor támogatja a haj, a köröm és a 
bőr optimális állapotát is.

A cink hatása az emberi szervezetre1:

•  védi a szervezet sejtjeit, mivel természetes 
antioxidánsként lép fel a sejtek érő oxidatív 
stressz ellen,

•  részt vesz a makrotápanyagok anyagcseré-
jében,

• támogatja az immunrendszert,
•  szerepet játszik a sejtosztódásban, a termé-

kenység fenntartásában,
• támogatja a megfelelő szellemi működést,
• támogatja a csontozatot,
•  részt vesz a normál sav-bázis egyensúly 

fenntartásában, a szénhidrát-anyagcseré-
ben,

• hozzájárul a normál DNS-szintézishez,
•  részt vesz a zsírsavak normál anyagcseré-

jében, a fehérjeszintézisben,

JÓ TUDNI!

A cink szervezetünk számára igen fontos nyomelem, mely jelentős szere-
pet tölt be az immunrendszer működésében.  Naponta kis mennyiség is 
elegendő ahhoz, hogy az általános egészségi állapotunkat megőrizhessük, 
mégis sok ember szenved a cinkhiány okozta tünetektől, betegségektől.



•  részt vesz az A-vitamin normál anyagcse-
réjében,

• hozzájárul a normál látás fenntartásához.

A cinkhiányos állapotot az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) a betegségek kialaku-
lásának egy fő tényezőjeként tartja számon. 
A cinkhiány fáradékonysággal, hajhullással, 
növekedési zavarral, szexuális diszfunkci-
óval, gyulladással, gyomor-és bélrendszeri 
tünetekkel, valamint bőrproblémákkal járhat 
együtt.

A napi ajánlott cinkbevitel2

A napi ajánlott cink bevitel gyermekek ese-
tén 5-9 mg, felnőtt nőknél 9 mg, felnőtt férfi-
aknál 10 mg, míg a várandós, szoptatós nők 
számára 13 mg mennyiség ajánlott. (A napi 
beviteli mennyiség felnőttek számára 10 
mg3.) Fontos tudni, hogy a cinket túl lehet 

adagolni, már napi 25 mg is émelygéshez, 
hasmenéshez, hányáshoz vezethet. A cink 
túladagolásának hosszú távú hatásai között 
szerepel a vas- és a rézfelszívódás zavara, a 
káros immunreakciók. 

Cink megtalálható több élelmiszerben is – 
borjú-, sertés-, marhahús (10 dkg-ban 5 mg 
cink), brokkoli, hüvelyesek, osztriga, sajtok, 
mák, lenmag, zabpehely, kakaó, tojássárgá-
ja (10 dkg-ban 3,8 mg cink) –, ugyanakkor a 
napi ajánlott mennyiség bevitelét étrend-kie-
gészítőkkel is tudjuk biztosítani.

Dr. Chen Patika

1 432/2012/EU rendelet
2 Dr Ródler Imre Új Tápanyagtáblázat medicina 2004
3 1169/2011/EU rendelet

JÓ TUDNI!

TÉLI AKCIÓ

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

Az akció időtartama 2022. december 1. – 2023. február 28-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelőssé-
get nem vállalunk.

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

PROBIKUM 7 FORTE
kapszula 60 db 
7-féle élőflóra törzset, és kapszulánként 360 mg 
inulint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény. 
Étrend-kiegészítő
Dr.Chen Patika

3090 Ft* Ft helyett:

2790 Ft**    
E. ár: 46,50 Ft/db

-10%



NAPI PANASZOK

CSILLAPÍTÓ CSEPPEK LÁZRA, FÁJDALOMRA
A láz- és a fájdalom testi tünetek, amelye-
ket kóros folyamatok, betegségek okoznak. 
Megterhelő hatásaik mellett azonban hasz-
nosak is, mert fontos szerepet játszanak 
a gyógyulásban: a láz fokozza a védekező 
immunmechanizmusokat, fájdalom esetén 
pedig óvjuk a sérült testrészt, hogy rege-
nerálódjon. A túlélésünket is segítik, mert 
figyelmeztetnek, hogy a szervezetünkben 
valami baj van. Csillapításukkal csak a tüne-
teket szüntetjük meg, a kiváltó okokat nem.

A két panaszra többnyire ugyanazok a szerek 
hatásosak: ezek egyszerre láz- és fájdalom-
csillapítók is. Többségük szabadon megvá-
sárolható, az egyes hatóanyagok hatásaiban 
és a várható mellékhatásaiban különböznek, 
és figyelembe kell venni a beteg egyéni jel-
lemzőit is.

A metamizol hármas hatása: láz-, fájda-
lomcsillapító és görcsoldó hatás. Javasolt 
traumák és műtétek utáni akut, súlyos fáj-
dalmak, daganat okozta és görcsös (bél, 
vese, epe, menstruációs) fájdalmak csil-
lapítására, és egyéb akut vagy krónikus, 
súlyos fájdalmakra, amikor más terápiás 
lehetőségek ellenjavalltak. Adható egyéb 
kezelésre nem reagáló magas láz csilla-
pítására is. Adható gyomor-bélrendszeri, 
szív- és érrendszeri rizikójú, valamint máj- 
és vesebetegeknek is, a nagy adagok adá-
sát kerülve.  Elérhető tabletta, végbélkúpok 
és injekció formában. 



Egyedi gyógyszerformája az oldatos csep-
pek, amely kedvező megoldást nyújt:

-  ha a beteg a tabletta lenyelésére nem ké-
pes (csecsemő, kisgyermek) vagy nehezen 
nyel idős kora vagy torokfájás miatt,

-  ha a fájdalom intenzitásához vagy a láz 
magasságához kell igazítani az adagolást, 
vagy

-  amikor a beteg szívesebben vesz be gyógy-
szert oldatos formában.

Széles korosztályban adható.

Személyre szabottan, az életkor és a testsúly 
szerint precízen adagolható és laktózmente-
sen gondoskodik a láz- és fájdalomcsillapí-
tásról.

A megfelelő láz- és fájdalomcsillapító terápia 
kiválasztása érdekében, valamint a kocká-
zatokról és a mellékhatásokról kérdezze 
kezelőorvosát, gyógyszerészét.

A cikket Dr. Petykó Ildikó, a Richter Gede-
on Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) 
munkavállalója készítette.

Document ID: KEDP/DAEUF2, Lezárás dátu-
ma: 2022.09.29.

1  Irodalom: Alkalmazási előírások - https://ogyei.gov.hu/gyogysze-
radatbazis/

NAPI PANASZOK

TÉLI AKCIÓ

EP  Egészségpénztári kártyára kapható

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

Az akció időtartama 2022. december 1. – 2023. február 28-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelőssé-
get nem vállalunk.

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

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. 
Metamizol-nátrium-monohidrát hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Mellékhatás bejelentés: 
+36 1 505 7032; medinfo@richter.hu
294/2022/OTC

EP

1490 Ft* Ft helyett:

1190 Ft**    
E. ár: 59,50 Ft/ml

-20%



Mese a gyógyulásról

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

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

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

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.
2

Letöltés helye: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK361005/ Letöltés ideje: 2020.07.24.
3

4Baron S.: Medical Microbiology: Microbiology of the Gastrointestinal Tract Letöltés helye: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7670/ Letöltés ideje: 2020.07.24.
5V. Agamennone, C. A. M. Krul, G. Rijkers: A practical guide for probiotics applied to the case of antibiotic-associated diarrhea in The Netherlands 
Letöltés helye: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6091175/ Letöltés ideje: 2020.07.24.

A Bacillus clausii 4 törzsének spóráit 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. 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület 3. emelet. 
Tel.: (+36 1) 505 0050. Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055. Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu

MAT-HU-2201239 (2022.01.16)

Elsősorbangyerm
ekek

kezeléséreajánljuk

A BOLDOG POCAKÉRT!

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 káros és hasznos baktériumok kényes egyensúlyban
élnek. Ha valamilyen irányban elbillen az arány, akkor az számos
problémához vezethet.

Antibiotikum és hasmenés

Az antibiotikum-kúrák szabályai már sokaknak ismerősek lehetnek, 
hiszen gyakran hangoztatott téma manapság a recept alapján 
történő gyógyszerszedés fontossága, az előírt mennyiségek 
betartása, a kezelés szükséges ideig történő fenntartása stb.2

Arról is sokszor esik szó, hogy az antibiotikumok károsíthatják 
bélflóránkat, és hasmenést okozhatnak. De mit is jelent ez pontosan, 
miért alakul ki, és mit tehetünk ellene?3

Az antibiotikummal kezelt betegek egy része hasmenéses tünetektől 
szenved, melyek azért alakultak ki, mert az antibiotikumok a bél 
normál mikroflóráját károsítják. A bélrendszer mikroflórájában 
több mint 400 baktérium faj él. Az antibiotikumok ezt a bélflórát 
károsíthatják.4

Az antibiotikumos kezelés hatására a bélben lévő baktériumok 
sokfélesége és száma is megváltozik, ez pedig hasmenést okozhat. 
Ezért fontos, hogy már az antibiotikumos kezelés megkezdésekor 
probiotikumot is szedjünk, és megelőzzük a bélflóránk egyensúlyának 
felborulását.5

Az első és legfontosabb feladat a megfelelő baktériumok segítségével 
helyreállítani az egyensúlyt. Érdmes felderíteni a kiváltó okokat is, hogy 
hosszú távon is fenntartható legyen a bélflóra egyensúlya. 

A Normaflore gyógyszerek komplex, kettős védelmet biztosítanak 
antibiotikum-kúra esetén: védik és helyreállítják a bélflóra egyensúlyát, 
valamint hozzájárulhatnak a szervezet védekezőképességéhez.

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

EP  Egészségpénztári kártyára kapható3490* Ft helyett:

2990** Ft   
E. ár: 149,50 Ft/tartály

-14%

EP



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

6490* Ft helyett:

5590** Ft   
E. ár: 93,17 Ft/db

-14%
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MÚLT-KOR

„A MARCIPÁN A CSOKOLÁDÉVAL PÁRBAN, PÁRATLAN”
A szaloncukor története 

A téli napforduló, a karácsonyi ünnepkör, az 
advent izgalommal tölti el az embereket. A 
hagyományos karácsonyi készülődés idő-
szaka igazi örömforrás. A várakozás és a 
teendők sokasága szervezést igényel, és a 
készülődésből mindenki kiveszi a részét. Az 
ünnep előtt feldíszítjük a lakást, előkerülnek 
az ünnepi kellékek, melyek országonként és 
családonként is jellemzik a saját hagyomá-
nyainkat, történelmünket.

Magyarországon az egyik legjellegzetesebb 
ünnepi hozzávaló a szaloncukor. Európai őse 
a fondant cukorka, amely a XIV. századból 
ered. A franciák készítettek először főzött cu-
koroldatból puha, formázott masszát, melyet 
apró darabokra vágva fogyasztottak. Később 
német cukrászok terjesztették el a receptet 
Európa-szerte. A legnevesebb cukrászdák már 
hónapokkal az ünnepek előtt megkezdték a 
kézzel készült szaloncukrok gyártását. Színes 
papírokba és sztaniolba csomagolták őket. A 
cukrászlegények éjszakába nyúlóan, hónapo-
kig rojtozták a papírvégeket. Kezdetben kézzel, 
majd később speciális gépek segítségével.

A szaloncukor gépi gyártása a XIX. század 
elején kezdődött Stühmer Frigyes csokoládé 
gyárában. Rizslisztes formákba öntötték a 
masszát különböző ízesítésekben, ezzel szol-
gálták ki a cukrászdákat.

Az 1800-as években az előkelő polgári és 
főúri réteg a fogadószobákban helyezte el a 
lakás díszét az örökzöld fenyőt, mint az újjá-
születés és az ünnep jelképét. Francia szo-
kásként ezeket a helyiségeket szalonoknak 
nevezték. Itt a fenyőfa alatt díszes edények-
ben kínálták a finom édességeket, töltött 
csokoládét és cukorkákat az ünnepre érkező 
vendégeknek.

Így lett a neve szaloncukor, ami virágkorát a 
két világháború között élte. A XX. század köze-
pétől a szaloncukor tömeggyártása kezdődött 
meg. Kezdetben háromféle ízű konzum édes-
séget lehetett kapni csokibevonat nélkül. Ké-
sőbb rengeteg féle íz jelent meg a gyártásban, 
különféle csomagolásban, színekben. A ’70-es 
években dobták piacra a zselés szaloncukrot 
csoki bevonattal, ami ma is az egyik legkere-
settebb. Szamos László híres cukrászmester 
szerint pedig „a marcipán a csokoládéval 
párban, páratlan”, ez az ő kedvence.

Kezdetben az ünnepi készülődésben mézes-
kalács, festett dió, aszalt gyümölcsök vagy a 
gyermekek által készített papírfigurák jelen-
tették a fenyőfa díszét. A szaloncukor először 
cérnára kötve került fel, később modern és 
tartósnak bizonyuló, előregyártott szaloncu-
kor akasztó könnyítette meg a karácsonyfa 
díszítés folyamatát. Ez nem hivatalosan hun-
garikumnak számít, mert sehol a világon más-
hol nem díszítik a fenyőfát szaloncukorral.
Ma újra készítenek szaloncukrot, akár neves 
cukrászműhelyek vagy éppen bárki, a saját 
háztartásában. Kapható a kereskedelemben 
olyan karácsonyi édesség, ami fogyasztható 
ételallergiában szenvedőknek is.
Ha becsukom a szemem, látom magam előtt 
gyermekkorom összes karácsonyfáját, amin 
sokszor már csak üres csokipapírok ékes-
kedtek, gondosan visszacsomagolva. Az volt 
a legjobb ízű, legfinomabb mind közül, mert 
ott volt együtt a család, kellemes, meleg szo-
bában ölelgettük meg szeretteinket.

Ezt az üzenetet hordozzuk és próbáljuk meg 
átadni a saját környezetünknek, mindegy, 
hogy van-e a fán szaloncukor vagy nincs, a 
szeretet a lényeg.

Kikilai Gáborné  
Szirom Patika látogató szakasszisztens



JÓTÉKONY FŰSZEREK
A fűszerek azon túl, hogy jól ismert módon aro-
májukkal, ízükkel gazdagabbá varázsolják éte-
leinket, funkcionálhatnak gyógynövényként, 
étvágyfokozóként. Érdemes kísérletezni, és 
kihasználni a fűszernövények gyógyító, beteg-
ség megelőző hatását.
A fűszerekben lévő hatóanyagok számos formá-
ban lelhetők fel, többek között illóolajok, keserű 
anyagok, gyanták, alkaloidok, glikozidok, vita-
minok, növényi festékanyagok formájában. Sok 
fűszer baktérium-, gomba- és vírusölő, fertőtle-
nítő, gyulladáscsökkentő hatással bír. Nézzünk 
néhány fűszert, milyen jótékony hatások tulaj-
doníthatók nekik:
•  Fokhagyma: antioxidáns hatású, csökkenti a 

szabadgyök-képződést, és immunerősítő ha-
tással bír, baktérium- és gombaellenes hatású

•  Cayenne bors: erős antioxidáns tartalmú, se-
gít erősíteni az immunrendszert, váladékoldó, 
görcsoldó, megelőzi a vérrögképződést, fájda-
lomcsillapító, gyulladáscsökkentő, gombaölő

•  Kardamom: segíti az emésztést, enyhíti a 
puffadást és a gyomorgörcsöket, segíti az 
epetermelődést, fokozza a vérkeringést, gyul-
ladáscsökkentő, enyhíti a nehézlégzést

•  Szegfűszeg: gyulladáscsökkentő, antibakte-
riális hatású, illóolaja enyhíti a fogfájást és az 
ínyfájdalmat, segít feloldani a letapadt vála-
dékot felsőlégúti megbetegedés esetén, eu-
genol tartalma aktiválja az inzulin termelődé-
sét, mangán tartalma pedig fontos szerepet 
játszik a szövetek és csontok felépítésében, 
hányinger, émelygés ellen is jól használható, 
csökkenti a túlzott puffadást és gázképződést

•  Gyömbér: oldja a hányingert, valamint a mig-
rént, magnézium tartalma vérnyomás szabá-
lyozó, gyulladáscsökkentő hatású, segít a cu-
korbetegség és szívbetegség megelőzésében, 
vírus- és baktériumellenes, köhögéscsillapító, 
csökkenti a puffadást

•  Szerecsendió: csökkenti a hányingert, 
stresszoldó hatású, eugenol tartalma gyulla-
dáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatással bír, 
javítja a szívműködést, serkenti az agyműkö-

dést, segít megakadályozni az Alzheimer-kór 
kialakulását, antioxidáns hatása révén meg-
akadályozza a szabadgyökök kialakulást

•  Fűszerpaprika: kapszaicin-tartalma csök-
kenti a gyomornedv kiválasztását, fokozza a 
vérkeringést, így gyomorfekély esetén javít az 
állapoton, fogyasztása vesebetegség esetén 
nem javasolt

•  Fahéj: antibakteriális hatással bír, csökkenti a 
vércukorszintet azáltal, hogy stimulálja a szer-
vezet inzulin receptorait, továbbá serkenti a 
vérkeringést, valamint csökkenti a hányingert

A fűszerek pozitív, egészségre gyakorolt hatá-
sait bátran kihasználhatjuk, amennyiben nincs 
orvosi ellenjavallata. A fűszerezés elsődleges 
célja kiemelni és növelni az ételek ízét. 

Ehhez nem árt megfogadni néhány jó tanácsot:
•  Ne legyen túlzó a fűszerezés.
•  A szárított fűszerek erőteljesebb ízűek, mint 

friss társaik.
•  A friss fűszerek fagyasztva tovább megőrzik 

aromájukat és élettani értéküket.
•  A szárított fűszereket érdemes légmentesen 

lezárva, fénytől védve tárolni.
Merjünk bátran kísérletezni a fűszerekkel, és 
használjuk ki egészségmegőrző, gyógyító ha-
tásukat tudatos használatukkal! Mindenki vá-
logasson közülük kedve és ízlése szerint!

Gulyás-Kikilai Anna, Dietetikus

DIETETIKUS TANÁCSAI
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Forrás: 
https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2015/12/Taplalkozasi_
Akademia_2017_09_Fuszerek_170929.pdf 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23701556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623967 
https://acaai.org/news/sugar-and-spice-and-everything-not-so-nice
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