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AHOL A GYÓGYSZER MELLÉ MOSOLY IS JÁR...  
Isaszegi Ezüstkehely Patika

Célunk az volt, hogy olyan, minden igényt 
kielégítő gyógyszertárrá fejlődjünk, ahol a 
kisváros lakosai helyben hozzájuthatnak mi-
nél több termékhez, akár gyógyászati segéd-
eszköz, akár dermo-kozmetikum, bármilyen 
gyógyszer, kötszer vagy étrend-kiegészítő 
legyen is az.

Gyógyszertárunk eredetileg az elsők között 
nyílt, még a rendszerváltás idején Isaszegen.

2 éve új tulajdonosi kézbe került, mely teljes 
külső-belső megújulást hozott magával. Igazi 
21. századi gyógyszertárrá nőtte ki magát a 
régi kis patika.

Főpartnert keresve, azonnal a Pharmaro-
ad-hoz fordultunk, ismertük már a hozzáállá-
sukat, áraikat. A Pharmaroad üzletpolitikája 
és az ott dolgozó kollégák segítőkészsége 

nagyban hozzájárul sikereinkhez, a vásárlók 
elégedettségéhez. Ezért is csatlakoztunk a 
Szirom Patikák családjához és hasznos ak-
cióihoz. Együttműködésünk eredményekép-
pen igazán sikeres 2 év áll mögöttünk. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a befektetett 
munka, odafigyelés nem csak Isaszeg, ha-
nem a környék lakosai számára is értéket 
képvisel.

Szakképzett kolléganőinkkel azon dolgo-
zunk, hogy a legmagasabb színvonalon se-
gítsük a betegek gyógyulását. Jó hangulatú, 
üde csapatunk, emberileg is igyekszik min-
dent megtenni, hogy betérő betegeink biza-
lommal tudjanak hozzánk fordulni problémá-
ikkal, kérdéseikkel.

Örülünk, hogy sok vásárlót már név szerint is 
ismerhetünk.

Nálunk a gyógyszer mellé mindig jár egy jó 
szó és egy mosoly is...

dr. Pálya Katalin
gyógyszertárvezető

MOTTÓNK:  
KÖZÉPPONTBAN AZ EGÉSZSÉG!
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IMMUNERŐSÍTÉS

IMMUNERŐSÍTÉS ŐSSZEL

Az őszi évszak kezdetén azonban már gon-
dolnunk kell arra, hogy a napsütötte órák 
száma egyre kevesebb lesz, csapadékosra 
fordul az időjárás, visszatérünk a közössé-
gekbe, iskolába, munkahelyekre, így fokozot-
tá válik a betegségek terjedése, vírusok és 
baktériumok átadása.

Az immunrendszer védelme, egészségünk 
megőrzése sokféle módon támogatható. 
A folyamat egyik alapköve a táplálkozás és 
a bélflóra védelme. A gyomor-bélrendszer 
élőflórája lebontja a bevitt táplálékot, vita-
minokat termel és a tápcsatornán keresztül, 
a szervezetbe kerülő vírusok, gombák vagy 
baktériumok okozta fertőzésekkel szemben 
is képes védelmet nyújtani.

Legyen étrendünkben teljes értékű fehér-
je, magas C-, D-vitamin tartalmú étel, illet-
ve rost- és lédús tápanyagok, sokféle és 
színes étel, mint a citrusfélék, zöldségek, 
savanyú káposzta, máj, tej, tojás, teljes-
kiőrlésű gabonatermékek, hagymafélék!

Az élelmi rostban, valamint nyomelemekben 
és vitaminokban gazdag alapanyagok fo-
gyasztása az immunvédelem szempontjából 
előnyös. Az alapanyagok konyhatechnológi-
ai feldolgozása nagyon fontos, mert ha nem 
megfelelő például a hőkezelés, akkor teljesen 
elveszítheti a tápértékét, rost- vagy vitamin-
tartalmát az élelmiszer.

Nyáron, amikor folyamatosan süt a nap, pihenünk, jól 
alszunk, sok a vidámság, minőségi időt töltünk a szeret-
teinkkel, minden olyan egyértelműen jól alakul. Ilyenkor 
ritkán betegszünk meg, immunrendszerünk maximális tel-
jesítménnyel üzemel.



A következő fontos tényező a mozgás: tölt-
sünk minél több időt a szabadban, ügyelve 
a réteges öltözködésre. A séta, kocogás, 
biciklizés, rendszeres tevékenységként vé-
gezve képes az immunrendszer működését 
optimalizálni. A mozgás, az egész test lazí-
tása, a stressz elleni védekezés fontos része. 
Manapság a lakosság szinte minden korcso-
portját éri stresszhatás, elvétve vagy akár 
folyamatosan is. Ennek kivédése az egyik 
legfontosabb teendők közé tartozik. 

A testi és lelki egyensúly fenntartása, a 
mennyiségi és minőségi alvás biztosítása az 
immunvédelem fontos alappillére. Az embe-
riség a kezdetektől fogva igyekezett az ön-
maga és a természet közötti egyensúly meg-
teremtésére. Minden évszakban azt vette el 
a környezetétől, ami az egészségét, túlélését 
szolgálta.

Gondoljunk a gyógyteákra, mézre, gyömbér-
re, csipkebogyóra! Ma már vannak komplex 
vitamin és ásványianyagban gazdag készít-
mények, amelyek jóval egyszerűbbé tehetik 
az immunrendszer épségének megóvását!

Bármelyik utat is választjuk, a legfontosabb, 
hogy legyünk harmóniában magunkkal, a 
környezetünkkel és válasszunk bátran a le-
hetőségek közül olyat, ami a legoptimálisabb 
számunkra!

Az egészség minden évszakban fontos!

Kikilai Gáborné
Szirom Patika látogató szakasszisztens

IMMUNERŐSÍTÉS
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JÓ TUDNI!

MIT IS JELENT AZ IMMUNITÁS? 

Felismerő, információkat továbbító és végre-
hajtó, pusztító funkciókat ellátó rendszer.

Immunfolyamatok által védi a szervezet ál-
landóságát és azonosságát a külvilágból be-
hatoló, vagy szervezetben képződött minden 
olyan anyaggal, makromolekulával szemben, 
melyet a szervezet nem sajátjának (idegen-
nek) tekint. Ezek az antigének.

Létezik veleszületett és szerzett immun-
rendszer. A veleszületett immunrendszer 
fizikai és kémiai gátakkal (csillószőrök, 

könny) és falósejtekkel védekezik. A szerzett 
immunrendszer sejtes és antitestes immun-
válaszra képes, a kórokozók egyedi tulajdon-
ságai alapján.

Többféle módon lehet az öngyógyító rend-
szer működését támogatni homeopátiás 
gyógyszerekkel.

Kezdetben a fertőzések elleni védettséget 
értették rajta. Feladata szélesebb körű: alap-
funkciója, hogy különbséget tud tenni saját 
és nem-saját struktúrák között, és azokra el-
térő módon reagál. 



ŐSZI 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. szeptember 1. – november 30-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.

Immuntámogató hatású gyógynövényből 
készült gyógyszer (ECHINACEA)

Ezeket alacsony potenciában javasolja a 
homeopátia, mivel a növény immunserkentő 
tulajdonságait szeretnénk használni bizton-
ságos, nem allergizáló, alkoholt nem tartal-
mazó gyógyszerformában. Az Echinacea nö-
vény az immunrendszer falósejtjeit, azaz első 
vonalas védekezését támogatja. Ezek a sej-
tek bekebelezik a szervezetben idegenként 
azonosított kórokozót.

Immunfolyamatokban résztvevő szervek 
saját anyagából készült gyógyszer

Az organoterápia, azaz egy-egy szerv ser-
kentése, szabályozása vagy akár működésé-
nek csökkentése a szervből, vagy valamelyik 
szekrétumából készült gyógyszerrel különö-

sen gyakran alkalmazott és kutatott terület 
Franciaországban. Immunfolyamatok szabá-
lyozására az egyik fő immunszervünk, a cse-
csemőmirigy thymuline hormonjából készült 
gyógyszert alkalmazzuk. Itt jelentősége van 
a potenciának is. 

Az alacsony potencia (5 CH) serkenti,
a közepes (9 CH) optimalizálja
a magas (30 CH) mérsékeli az adott szerv 
működését.

A csecsemőmirigy a sejtes immunitásban 
szerepet játszó fehérvértesteket „tanítja” 
meg arra, milyen anyag, kórokozó ellen kell 
védekezni. Immuntámogatásban közepes 
potenciában adjuk. 

JÓ TUDNI!

EP

7790 Ft* helyett:

6990 Ft**    
E. ár: 233,00 Ft/adag

-10%

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

OSCILLOCOCCINUM NEO
golyócskák 30 db 
Az őszi időszakban is bízzon az Oscillococcinum NEO-ban!  
Adagolása: Hetente egyszer 1 adag bevétele javasolt. 
A tünetek jelentkezésekor: 1 adag 2-3-szor (6 óránként) megismételve. A már kialakult 
tünetek esetén: naponta 2-szer 1 adag 1-3 napon át. 
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer 
jóváhagyott terápiás javallat nélkül.
Boiron Hungária Kft.  
1012 Budapest, Márvány utca 18.



8

EGY IGAZI HUNGARIKUM, A PRIMYCIN
Ugye hallott már róla?! Vajon tudja-e, hogy 
mi mindenre jó?

Aki találkozott már felszínes és mély geny-
nyedésekkel, gennyes pattanásokkal, szűr-
tüsző gyulladásokkal, az pontosan tudhatja, 
hogy mi az a primycin és mire is való. So-
kunknak segített már ez a nagyszerű magyar 
készítmény, melyre méltán vagyunk büszkék. 
Azonban, hogy ne mindig a leggyakoribb 
alkalmazási területet hangsúlyozzuk e ható-
anyaggal kapcsolatban, jöjjön valami más, 
amire már biztosan állíthatom, hogy sokkal 
kevesebben tudják a választ!

Tudja-e Ön, hogy mi a panaritium? 
Pontosabban panaritium subunguale? 
Ha nem ugrik be, nincs is azzal semmi 
baj!

Ha Ön orvos vagy gyógyszerész, akkor nem 
kételkedem, hogy itt is pontosan tudja a vá-
laszt, de ha nem, akkor máris mondom: ez 
a körömágy gyulladása. Ez a körmöt szegé-
lyező bőr és a köröm közötti felület, azaz a 
körömágy fertőzés következtében kialaku-
ló gennyes gyulladás, amely igen gyorsan 
a mélybe terjedve súlyos fájdalmakkal járó 
kínokat okoz. Kezelés nélkül sajnos a helyi 
gyulladás rövid időn belül a laza szövetek felé 
halad, ahonnan végül is akár általános rossz 
állapotot generálhat. Különösen veszélyes ez 

JÓ TUDNI!
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a lábon, mert arra legtöbben kevésbé figyel-
nek, mint a kezükre. Sajnos még a nagyon 
tiszta és magukra adó embereket is elérheti 
ez az alattomos fertőzés, hiszen elég egy mé-
lyen kivágott, benőtt köröm, melynek vona-
lában örömmel húzódnak meg a gennykeltő 
kórokozók. Ami a legveszélyesebb lehet eb-
ben az esetben, hogy nem gondolunk a meg-
előzésre, és ami még annál is rosszabb, hogy 
bízva a spontán gyógyulásban, csak akkor 
fordulunk orvoshoz, ha már szinte járni sem 
tudunk. Ilyenkor már majdnem biztos, hogy a 
sebészeten köt ki a szerencsétlen beteg, aki 
bízott a természet erejében. Ilyen esetekben 
bizony ez nem jó gondolat!

Hölgyeim, itt a nyár! Ujjongunk, jöhetnek a 
gyöngyökkel díszített bámulatos saruk, vagy 
a csupa pánt, finom kis tűsarkú tipegők, hoz-
zá lenge ruhák, egy finom, leheletnyi virágil-
latú parfüm és sarkunkban már egy egész 
„férfi horda” jár… Akkor irány a pedikűrös, 
mert már amúgy is itt lett volna az ideje és 
a nyitott lábbeli csak gondozott lábon mu-
tat! Akkor legyen cél előtte a patika, és a 
primycinnel már induljunk a megújulás felé! 

Sajnos a betegeknek szóló kis útmutatóban 
korábban nem került feltüntetésre, hogy ez a 
különleges magyar találmányú antibiotikum 
bizony a panaritium megelőzésére és gyógyí-
tására is nagyon jó. Igaz, csak a részletesebb 
és a szakembereknek (orvosok, gyógyszeré-
szek) szóló alkalmazási előírás tartalmazza 
ezt az indikációs területet is.

Bevallom, én sok okból (és itt sietek megje-
gyezni, hogy főleg időhiány) magam végzem 
a manikűr-pedikűr műveletét. Sajnos ez alatt 
mindig sikerül kisebb-nagyobb sérüléseket 
okozni magamnak. Ezt tudván, a „munka” 
végeztével – miután 10 láb- és 10 kézkörmöt 
tettem rendbe – azonnal nyúlok is a kedvenc 
primycin készítményem után. Jól bekenem 
vele mind a 20 körömágyamat, közben még a 
könny is kicsordul a szememből, persze nem 
az örömtől, hanem mert a gélben lévő alko-
hol, csak pár pillanatig ugyan, de csíp. Igaz, 
ez az érzés szinte azonnal megszűnik, hiszen 
a primycin nevű antibiotikum mellett, ott van 
a lidokain is, ami az alkohol szinte azonnali 
elpárolgását követően, azonnal érzéstelenít. 
Arra is rájöttem hosszú ideje, hogy ha ezt 

elfelejtem megtenni, akkor másnap itt-
ott piros a körömágy, és néha még fáj 
is. Még ekkor sem késő használni ezt 
a pillanatokon belül enyhülést hozó 
gyógyszert. Ilyenkor egy-két napig 
érdemes megismételni a kenegetést, 
és majdnem biztos a siker. Nem mel-
lékes, hogy a primycin átlátszó, szín-
telen, ezért a nyitott saruba vagy szan-
dálba azonnal belebújhatunk, mert a 
kezelést senki sem fogja észrevenni!

Az első használat előtt beszéljék meg 
orvosukkal vagy gyógyszerészükkel a 
feltételezhető mellékhatásokat! Ez a 
gyógyszer vény nélkül kapható a pa-
tikákban!

PannonPharma Kft
2022.07.28. PPH-000150.

JÓ TUDNI!



ŐSZI AKCIÓ

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!

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. szeptember 1. – november 30-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.

EBRIMYCIN® gél 10 g 
A bőr bakteriális fertőzéseinek megelőzésére és kezelésére: friss 
vagy fertőzött kis kiterjedésű felszíni sérülések, horzsolások, mű-
téti sebek környéke, szőrtüszőgyulladás, akne, ótvar, kifekélyesedő 
gennyes bőrgyulladás, kelés, körömágygyulladás. 
Primicin, lidokain hatóanyagú, vény 
nélkül kapható gyógyszer.
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft.
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

2022.07.28. PPH-000149

EP

4790 Ft* helyett:

4490 Ft**    
E. ár: 449,00 Ft/g

-6%

BIOMED PEPOMED PLUS
kapszula 100 db 
Tökmagolaj + E-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő kapszula. A tök-
magolaj hozzájárul az alsó húgyúti rendszer és prosztata megfelelő 
működésének fenntartásához és a vizelet áramlásához, elősegíti a 
megfelelő prosztataműködést. 
Étrend-kiegészítő

1690 Ft* helyett:

1590 Ft**    
E. ár: 15,90 Ft/db

-6%



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

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

No. 1.
Magyarország
első számú  
probiotikuma**VE� D VAN 

A VÉDE� M
Veled vannak a Normafl ore gyógyszerek hasmenés esetén:  

• VÉDIK ÉS HELYREÁLLÍTJÁK A BÉLFLÓRA EGYENSÚLYÁT, ÍGY  
• HATÉKONYAN SEGÍTIK A GYÓGYULÁS FOLYAMATÁT.

AKUT
HASMENÉS*

Akut hasmenés esetén a Normafl ore gyógyszerek alkalmazása a tünetek megjelenésétől, 
legfeljebb 5-7 napig ajánlott.A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit tartalmazó, 
vény nélkül kapható gyógyszerek. 

*A készítmények bakteriális vagy vírus eredetű gyomor-bélrendszeri fertőzés miatti akut hasmenés tüneteinek kezelését teszik 
teljessé. A Normafl ore  belsőleges szuszpenzió probiotikumot és a Normafl ore Extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió 
probiotikumot gyermekek és felnőttek egyaránt alkalmazhatják. A Normafl ore kizárólag akkor alkalmazható terhességben illetve 
szoptatás alatt, ha az anyára vonatkozó potenciális előny meghaladja a lehetséges kockázatokat, beleértve a magzatra vonatkozó 
kockázatokat is.
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.normafl ore.hu 
**Az IQVIA Pharmatrend MAT 07/2021 adatok alapján a Normafl ore a legnagyobb dobozszámban eladott termék 
a 03F1+03D5 kategóriákban.
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3190* Ft helyett:

2790** Ft   
E. ár: 279,00 Ft/tartály

-13%

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

EP  Egészségpénztári kártyára kapható

EP



GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL

CUCURBITA PEPO (KÖZÖNSÉGES TÖK)
A közönséges tök Kö-
zép-Amerikában évezredek 
óta ismert, termesz tését 
jóval Amerika felfedezése 
előtt elkezdték a mexikói 
indián törzsek. Európába 
Kolumbusz Kristóf hozta 
be, amelyet követően a né-
hány évtized alatt elterjedt 
egész Dél- és Közép-Euró-
pában.  

A tökmag első gyógyá-
szati célú felhasználásra 
Európában a 19. száza-
di forrásokban utalnak, a 
népgyógyászatban először 
féregűzőként alkalmazták a tökmagot, mely 
felhasználása a mai napig a legszélesebb 
körben elterjedt. A növényt és annak mag-
ját számos betegség kezelésére alkalmaz-
ták, többek közt húgyúti panaszok esetén 
is. Hasonló célú felhasználást figyeltek meg 
észak-amerikai indián törzseknél is, akik a 
tökmagot vizelethajtóként alkalmazták. 

Napjainkban a tökmag olaját tartalmazó ké-
szítményeket hazánkban és más közép-eu-
rópai országokban igen elterjedten alkalmaz-
zák jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
kezelésére.

A legnagyobb gyógyászati jelentőséggel a 
tökmagból készült, hidegen préselt olaj ren-
delkezik, de a mag fogyasztása is kedvező 
hatású. A hidegen préselt zöldesbarna tök-
magolajat nemcsak gyógyászati, de étkezési 
céllal is felhasználják. 

A tökmagot gyakran sózzák vagy pörkölik 
préselés előtt, ebben az esetben azonban a 
tökmagolaj összetétele jelentősen megválto-
zik. 

Az olaj jellegzetes színét a mag klorofill- és 
karotinoid tartalma adja. A tökmagolaj prosz-
tatára kifejtett igen kedvező hatásaiért első-

sorban szterin tartal-
mát tartják felelősnek. 
A tökmagolaj ezenkívül 
jelentős mennyiségű A- 
és E-vitamint tartalmaz.

Medgyesi József Miklós
kertészmérnök

TÖK JÓ VIDEÓ!
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SÜTŐTÖK, AZ ŐSZ SLÁGERE
A nyár végével egyre inkább csökken a na-
pos órák száma, az idő kezd hidegre fordulni, 
szervezetünk pedig elkezdeni kiüríteni vita-
minraktárait. Mielőtt beköszönne azonban az 
igazán hideg téli időszak, az ősz lehetőséget 
biztosít a felkészülésre.

Az őszi hónapok olyan ásványi anyag és vi-
tamindús zöldségek, gyümölcsök szezon-
ja, mint a brokkoli, karfiol, kelbimbó, kínai 
kel, édeskömény, padlizsán, káposztafélék, 
édesburgonya, fokhagyma, szőlő, körte, 
alma, birsalma… 

Azonban ne feledkezzünk meg az egyik 
legtipikusabb őszi ételről, a sütőtökről sem. 
Azon túl, hogy a sütőtök több mint 90%-os 
víztartalommal bír, így egy alacsony kalória-
tartalmú, laktató ételről beszélünk, ami segít 
az egészséges testsúly fenntartásában, ma-
gas vitamin (A-, C-, B1-, B2- B6-, folsav) és 
ásványi anyag (kalcium, cink, mangán, réz, 
vas, foszfor, niacin, pantoténsav) tartalom-
mal rendelkezik.

A sütőtökben lévő antioxidánsok a szer-
vezetben megtalálható szabadgyököket 

semlegesítik, és ezzel megakadályozzák a 
sejtek károsodását. Magas karotinoid (alfa-, 
béta-karotin) tartalma védi a bőrt, csökken-
ti az emésztőrendszeri rák kialakulásának 
kockázatát, A-vitaminná alakulva pedig segít 
a fertőzések leküzdésében és óvja a szem 
egészségét. 

C-vitamin tartalma szintén fontos szerepet 
játszik az immunrendszer erősítésében, elő-
segíti a sebgyógyulást, és a káliummal, anti-
oxidánsokkal, rostokkal együtt csökkenti a 
rossz koleszterinszintet, ezáltal óvja a szív 
egészségét.

A sütőtök továbbá serkenti a máj működé-
sét, remek hashajtó és béltisztító, enyhíti az 
allergiás köhögést és csökkenti az asztmaro-
hamokat. 

Érdemes hát kihasználni ezt az időszakot, 
és minél változatosabb formában belecsem-
pészni étrendünkbe.

Gulyás-Kikilai Anna
Dietetikus

DIETETIKUS TANÁCSAI

RECEPT TIPP



ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
5CH golyócskák 3 db multi-dose (4 g) 
dobozban 
Megérkezett a Homeopack, az új, gaz-
daságos kiszerelés! 3 darab Echinacea 
angustifolia 5CH 1 dobozban. Kedvező 
áron! 
Vény nélkül kapható homeopátiás 
gyógyszer jóváhagyott terápiás javal-
lat nélkül.
Boiron Hungária Kft.  
1012 Budapest, Márvány utca 18.

EP

2590 Ft* helyett:

2290 Ft**    
E. ár: 190,83 Ft/g

-12%

C-VITAMIN
1200 mg + D3-vitamin + Cink + 
Csipkebogyó + Acerola tabletta 105 db 
Nyújtott felszívódású filmtabletta, amely hozzá-
járul az immunrendszer és az idegrendszer nor-
mál működéséhez. Antioxidánsként támogatja 
a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét, 
a fáradtság és kifáradás csökkentését, fokozza 
a vas felszívódását. Támogatja a kollagénkép-
ződést, a csontozat, a porcok, a bőr, az erek, a 
fogak és a fogíny normál állapotának fenntar-
tását. 
C-vitamin (aszkorbinsav), cink-szulfát, csip-
kebogyó kivonat, acerola gyümölcs kivonat,  
D3-vitamin (kolekalciferol) tartalmú étrend-ki-
egészítő.
Dr.Chen Patika 3390 Ft* helyett:

3090 Ft**    
E. ár: 29,43 Ft/db

-9%

MARSLAKÓCSKÁK IMUNOFORTE
szirup 150 ml 
A Marslakócskák ImunoForte szirup 
bodzával, csipkebogyóval és C-vitamin-
nal az immunrendszer fokozott igény-
bevétele esetén ajánlott az immunrend-
szer támogatására. 
Étrend-kiegészítő
Stada Hungary Kft.  
1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADAMARSLAKOCSKA-
K3AP16/2021.08.11.

3590 Ft* helyett:

3090 Ft**    
E. ár: 20,60 Ft/ml

-14%

TANTUM VERDE® MENTA
3 mg szopogató tabletta 20 db 
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és helyi 
érzéstelenítő hatása segít, ha fáj a torkod. Tantum 
Verde® - számíthatsz rá, ha fáj a torkod! 
Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: benzidamin. 
Angelini Pharma Magyarország Kft.  
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. 
Tel: +36 1 336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu 

ANG/TAV/2022/20
A dokumentum lezárásának időpontja: 2022.06.16.

EP

2590 Ft* helyett:

2190 Ft**    
E. ár: 109,50 Ft/db

-15%

A TERMÉK 

OKTÓBERTŐL 

KAPHATÓ.

ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama 2022. szeptember 1. – november 30-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!



FLONIVIN FORTE
élőflórát és inulint tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula 20 db 
Milliárdnyi élőflóra sejt egy kapszulában: Lactobacillus 
acidophilus 40mg (8 x 109 CFU), Lactobacillus rhamno-
sus GG 2,86mg (1 x 109 CFU), Bifidobacterium longum 
10 mg (1 x 109 CFU), inulin 250mg. 
Étrend-kiegészítő
Galenika International Kft. 
2040 Budaörs, Baross utca 165/3.
FF-2022-0003

3090 Ft* helyett:

2490 Ft**    
E. ár: 124,50 Ft/db

-19%

DIPANKRIN® OPTIMUM
120 mg gyomornedv-ellenálló 
filmtabletta 30 db 
Zsír-, fehérje- és szénhidrátbontó enzimekkel segíti az 
emésztést, enyhíti a puffadást, teltségérzetet. 
120 mg Pankreász-por hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
Richter Gedeon Nyrt.  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032;  medinfo@richter.hu
196/2022/OTC

EP

1490 Ft* helyett:

1290 Ft**    
E. ár: 43,00 Ft/db

-13%

EMOZUL CONTROL
20 mg gyomornedv-ellenálló 
kemény kapszula 14 db 
Az Emozul Control a reflux tüneteinek (mint gyomoré-
gés, gyomorsav visszaáramlás) rövid távú kezelésére 
alkalmazható felnőtteknél. Napi 1 kapszula bevétele ja-
vallott. 
Ezomeprazol hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
KRKA Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág 
utca 2-6. 3. torony 6. 
emelet
HUEMOPAT202223

EP

2190 Ft* helyett:

1790 Ft**    
E. ár: 127,86 Ft/db

-18%

BILOBIL INTENSE
120 mg kemény kapszula 60 db 
A Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek 
(pl. memóriazavar) korfüggő romlása esetén javasolt eny-
he fokú szellemi hanyatlásban. 
Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: páfrányfenyőlevél száraz kivonat.
KRKA Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
HUBILPAT2020116

EP

7090 Ft* helyett:

5690 Ft**    
E. ár: 94,83 Ft/db

-20%

ŐSZI 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.

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!



ŐSZI AKCIÓ

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! 

EGIFERON®
50000 NE/g gél 2 g 
Ajkak és nemi szervek herpesz vírus okozta fertőzései-
ben gátolja a hólyagképződést, csillapítja a viszketést, és 
enyhíti a fájdalomérzést, valamint a HPV fertőzések által 
okozott szemölcsök és futószemölcsök helyi kezelésére. 
Alfa-interferon hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

2022.07.28. PPH-000148

EP

4990 Ft* helyett:

3790 Ft**    
E. ár: 1895,00 Ft/g

-24%

DERMICALM spray 50 ml 
Speciális gél spray sugárterápia következtében ki-
alakult bőrelváltozások kezelésére. 
Orvostechnikai eszköz, 
gyógyászati segédeszköz.
Onkogen Kft.
ONK/Derm/ADV/2022/07/002

7250 Ft* helyett:

5690 Ft**    
E. ár: 113,80 Ft/ml

-22%

DICLAC DOLO
50 mg/g gél 100 g 
Magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító 
és gyulladáscsökkentő gél. Izom- és ízületi fájdalom esetén 
célzottan a fájdalom helyén hat.  Diclac Dolo - Maradjon 
mozgásban! 
Diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
www.sandoz.hu
OSDZ1757/11.20

EP

3190 Ft* helyett:

2890 Ft**    
E. ár: 28,90 Ft/g

-9%

BIOMED ROZMARING
krém FORTE 70 g 
Fáradt és sajgó testrészek masszíro-
zására. Ajánlott még izomfájdalmak, 
reumatikus jellegű ízületi gyulladá-
sok, zárt baleseti sérülések időszaká-
ban, ápolási céllal. Megnövelt ható-
anyag tartalom + erdei fenyő illóolaj. 
Kozmetikum

990 Ft* helyett:

890 Ft**    
E. ár: 12,71 Ft/g

-10%

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. szeptember 1. – november 30-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 A MELLÉKHATÁSOKRÓL  
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG  KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A koronavírusjárvány és a karantén az egész világ normális 
rendjét felbolygatta. A korlátozások nem csak lelkileg megterhe-
lőek. Átálltunk az otthoni munkavégzésre és tanulásra, de vajon 
változtattunk szokásainkon és kellően odafi gyelünk testi egész-
ségünkre? A home o�  ce leggyakoribb fi zikai tünete a fejfájás, 
amelyet a rossz tartás, az ülőmunka, a friss levegőhiány mellett a 
bezártság érzés és a jövő miatti szorongás is okozhat1.

A home o�  ce sokféle kialakult fájdalom okozója lehet. Gyako-
ri a fejfájás, izomfeszülés, derék- és csípőfájdalom vagy nyaki 
izomgörcs. Mozgásszegényebb lett az életmódunk, hiszen meg-
szűnt a munkába járás, lépcsőzés, ügyek intézése, kevesebb a 
programunk, kevesebbet sétálunk. Ez még a sportot nélkülöző 
emberek életmódjába is némi mozgást csempészett, ráadásul a 
friss levegőn is kevesebbet vagyunk az elmúlt időszakban. Az iro-
dákban a legtöbb helyen már odafi gyelnek a dolgozók megfelelő 
munkaállomásának kialakítására, így az ergonomikus székek, a 
megfelelő világítás vagy a kényelmes, szem ma gas ságban elhe-
lyezett monitor észrevétlenül is az egészségünket szolgálja2. 
Home o�  ce-ban viszont mindez nem mindig áll rendelkezésünkre.

A képernyő előtt repül az idő és sokszor észre sem vesszük, hogy 
órák óta ugyanabban a pózban görnyedünk az asztalunknál. Az idő-
érzékünk és a napi ritmusunk is könnyen felborulhat, hiszen nem 
kell alkalmazkodnunk a kollégákhoz, a közlekedéshez. Amíg a munkát
letettük a munkahelyünkön, addig otthon ezt nehezebb megtenni és a 
feladataink átnyúlhatnak a délutánba és az estébe a kikap-
csolódás rovására. A mozgás hiány, a szabad levegő nél kü lö zése, 
a munkával és családdal járó stressz, valamint a rossz testtartással 
járó izomfeszülés igen gyakran fejfájáshoz vezet1.

Fejünket sokszor lehatjuk, nyakunkat előretoljuk, így a nyak 
izmai megfeszülnek, az izomegyensúly megbomlik és bizonyos 
izmok megrövidülnek, akadályozottá válik a véráramlás, nyak-
fájás és tenziós típusú fejfájás alakulhat ki. Észre sem vesszük, de 
testünk megtanulja ezt a helytelen pózt és sokkal nehezebb utána 
„visszatalálni” a természetes testtartáshoz3. Akinek volt már porc-
korongproblémája, fájt már a nyaka vagy a dereka, az pontosan 
tudja, hogy milyen pokolian meg tudják nehezíteni a mindennapokat 
ezek a fájdalmak.

Íme pár egészséges tipp az otthoni munkavégzéshez2,3,4:
•  Támasszuk alá a derekunkat, vagy üljünk ékpárnán, 

esetleg használjunk tartásjavító hevedert4

•  Üljünk 80 cm-re, szemmagasságban a monitortól
•  A lábak legyenek talpon, ne húzzuk magunk alá, 

ne tegyük keresztbe
•  Legyen természetes fény a szobában
•  20 percenként nézzünk föl a képernyőről
•  Álljunk föl, tornázzunk, nyújtózzunk, nyújtsuk meg 

a nyakunkat is
•  Ha már felálltunk, igyunk egy pohár vizet 

(akkor is, ha épp nem kívánjuk)

1. https://www.fajdalomkozpont.hu/hirek/4-fajdalomtipus-a-home-o�  ce-miatt
2. https://egy.hu/egeszseg/faj-a-home-o�  ce-tehetsz-ellene-107959
3. https://hirklikk.hu/egeszseg/a-home-o�  ce-fajdalmas-kovetkezmenyei/369577
4. https://med-pont.hu/homeo�  ce

*Magyarországon vény nélkül kapható ibuprofén tartalmú gyógyszerek között.
Ko� eint és ibuprofént kombinációban tartalmazó, vény nélkül kapható 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.algofl ex.hu | MAT-HU-2200854  (2022.06.17.)

KOFFEINNEL,
AMI LENDÜLETET AD

MAXIMÁLIS
HATÓANYAG-TARTALOM*

400mg

csolódás rovására. A mozgás hiány, a szabad levegő nél kü lö zése, 
a munkával és családdal járó stressz, valamint a rossz testtartással 
járó izomfeszülés igen gyakran fejfájáshoz vezet1.

3. https://hirklikk.hu/egeszseg/a-home-o�  ce-fajdalmas-kovetkezmenyei/369577
4.4. https://med-pont.hu/homeo�  ce https://med-pont.hu/homeo�  ce

*Magyarországon vény nélkül kapható ibuprofén tartalmú gyógyszerek között.
Ko� eint és ibuprofént kombinációban tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. – 1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet – Tel.: (+36 1) 505 0050

400mg

MIÉRT OKOZHAT FEJFÁJÁST A HOME OFFICE?

SAN Algo DUO P PR Szirom A5.indd   1SAN Algo DUO P PR Szirom A5.indd   1 2022. 06. 20.   9:382022. 06. 20.   9:38

3190* Ft helyett:

2790** Ft   
E. ár: 116,25 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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KOPOGTAT AZ ŐSZ, KEZDŐDIK AZ ISKOLA

Minden évszakváltás hoz nehézséget az 
életünkben, hiszen az évszak jellemzőihez 
igazodik a napi rutinunk. Ősszel pedig sok 
család életében kezdődik az iskola, újra vagy 
éppenséggel először.

A jelenséget komplexen kell kezelni, mert a 
gyermek a család részeként már tagja egy 
közösségnek, az iskolakezdéssel pedig új 
csoporttagságot kell megélnie. Az új közös-
ségbe való beilleszkedés nemcsak azon mú-
lik, hogy elbírja-e a gyermek az iskolatáskát, 
vagy mennyi ideig képes a feladatra figyelni, 
hanem magával viszi a családtól kapott rez-
géseket is ezzel kapcsolatban. Ha a szülők 
aggodalommal élik meg az új helyzetet, nem 
bíznak például a választott intézmény színvo-
nalában, pedagógusaiban, akkor ezzel meg-
rendítik akaratlanul a gyermek biztonságér-
zetét, ami kifejeződik a viselkedésében vagy 
akár a hozzáállásában, teljesítményében. 

A legfontosabb lehet tehát a friss diákok ese-
tén a biztonságérzet kialakítása az új közeg-
gel szemben. A többi készség, képesség, tu-
lajdonság alakítható, fejleszthető, tanítható.
Az oktatási intézményekben való szintlépés 
is járhat problémával. Serdülők esetében a 
beilleszkedéssel, a tanítás ritmusának felvé-
telével talán már nincs gond, de megjelen-
nek új tényezők.

Előtérbe kerül a teljesítménykényszer vagy 
akár a szociális kirekesztés. A középiskolá-
sok már készülnek a továbbtanulásra, na-
gyobb a terhelés az iskolában és otthon is 
folyamatos az eredmények értékelése.

Vigyázni kell a „bezzeg” kezdetű megjegyzé-
sekkel, akár a család felmenőit, akár a kor-
társakat érinti. Nem mindenkit lehet egyfor-
mán motiválni a példálózással, van, akire ez 
negatívan hat, és rombolja az önbecsülését.

JÓ TUDNI!

Egy pillanat alatt robogott el mellettünk a nyár, és máris itt az ősz. Igyekeztünk 
pihenni, feltöltődni és élményeket szerezni. A nyár, a napsütés, a megnövekedett 
szabadidő lehetőséget adott a gondtalan időtöltésre mindenkinek kedve szerint.



A szociális kirekesztésnek sok formája van. 
Lehet anyagi vagy társadalmi. A gyermek a 
közösség peremére kerül, kiközösítik, de elő-
fordul olyan mértékű pszichés bántalmazás a 
ma olyan sokat használt online térben is, ami 
akár végzetes is lehet. A környezet, a család 
és a szülők részéről folyamatos odafigyelést 
igényel a baj megelőzése.

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak is 
akad tennivalója. Felvenni a tárgyakat, telje-
síteni a vizsgákat, nézelődni és orientálódni 
a munkaerőpiacon. A tanulás melletti mun-
kavállalás lehet építő jellegű, de egész más 
színezete van a dolognak, ha a létfenntartás 
az oka.

Így tehát az iskola és az oktatás az egész 
család életére hatással van. Hozzuk-visz-
szük-cserélgetjük az impulzusokat a helyszí-
nek között. Mindenki résztvevővé válik, akár 
akarja, akár nem. Így működnek a közössé-
gek a legkisebbtől a legnagyobbig.

A legfontosabb, hogy szánjunk időt egy-
másra, hallgassunk, amikor kell, vagy ép-
penséggel mondjunk véleményt, ha kérik, 
mutassunk mintákat a társas viselkedésre, 
élethelyzetek megoldására.

Segítségünkre van az idő, hiszen, ahogy mú-
lik, rutint szerezhetünk mindennek a kialakí-
tásában.

Az egyik legfontosabb dolog a mosoly és a 
humor, merjünk humort vinni a nehéz pilla-
natokba, mert sokat segíthet, és soha ne fe-
lejtsünk el mosolyogni!

Mindenkinek kívánunk kellemes őszi időt 
és jó tanulást!

Kikilai Gáborné
Szirom Patika látogató szakasszisztens

JÓ TUDNI!

ŐSZI 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. szeptember 1. – november 30-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.

OLIVA D3 FORTE
4000 NE kapszula 60 db 
D3-vitamin 4000 NE tartalmú étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszu-
la extraszűz olívaolajjal - az immunrendszer normál működéséhez, az 
egészséges csontozat és fogazat fenntartásához, a kalcium megfelelő 
hasznosulásához, az egészséges izomfunkció fenntartásához. 
Extraszűz olívaolaj, zselatin, d-alfa-tokoferol (antioxidáns), 
kolekalciferol (D3-vitamin) tartalmú étrend-kiegészítő.
Dr. Chen Patika

-8%

2390 Ft* helyett:

2190 Ft**    
E. ár: 36,50 Ft/db

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

CSONT- ÉS ÍZÜLETI FÁJDALMAK 
A HŰVÖSEBB ÉVSZAKOKBAN

Természetesen mozgásszerveink sem ki-
vételek ez alól, és optimális esetben nem is 
szabadna, hogy fájdalmat érezzünk mozgás 
közben, szélsőséges esetben pedig attól füg-
getlenül is. A problémák akkor kezdődnek, 
amikor a jól felépített biológiai gépezetünket 
sérülés éri. 

A légnyomásváltozás hatással van az ízü-
leti folyadékok mennyiségére, így a már 
eleve sérült, kopott ízületekben – elegendő 
kenőanyag híján – hevesebb gyulladás ala-
kulhat ki. A gyógyult csonttörések helyén 
kialakuló heg – pedig bár igen erős – sűrűsé-
ge eltér az ép szövetektől, ezért egész más-
képp viseli (nyúlik vagy húzódik össze) a hi-
deg-meleg, vagy a légnyomás váltakozását. 
Mindezek vezethetnek az időjárással össze-
függő mozgásszervi fájdalmakhoz.

Mit tehetünk? – „Nehéz akkor kutat ásni, 
amikor az ember már megszomjazott” – de 
azért nem szükséges tétlenül tűrnünk!

Súlyos esetben fordulhatunk szakorvoshoz, 
aki biztosan megpróbál segítséget adni a fáj-
dalomcsillapításhoz. Ilyenkor a tüneti kezelés 
mellett érdemes támogatni a regenerálódást 
is.

Csontjaink egészségéért sokat tehetünk, ha 
megfelelő mennyiségű kalciummal látjuk el 
szervezetünket. Fontos tudnunk, hogy ah-
hoz, hogy testünk egyáltalán képes legyen 
a táplálékból felvenni ezt az anyagot, D-vi-
taminra is szükség van. Ha nincs D-vitamin, 
nincs kalcium utánpótlás, és mivel ez az 
alapvető kulcseleme a sejtműködésnek, így 
szervezetünk, priorizálva a szükségleteket, 
kivonja a létfenntartáshoz szükséges meny-
nyiséget csontjainkból és fogainkból.

Ízületeink számára alapvető strukturális fe-
hérje a kollagén. Ebből az anyagból építkezik 
a bőr, a körmök, a haj, és több más mellett, az 
ízületi felszínek is. A kollagén szervezetben 
történő előállításának folyamata C-vitamint 
igényel. 

A Hagyományos Kínai Orvoslás gyógynövé-
nyek tekintetében az ördögcsáklyát, illetve a 
csüdfűgyökeret is ajánlja, amely támogatja az 
ízületek mozgékonyságát és rugalmasságát.

Bár írhatnánk, hogy igyekezzünk elkerülni 
a sérüléseket, mivel azonban mozgásszer-
veink a mindennapi használat során is kop-
nak, és az idővel sem harcolhatunk, így ez 
tárgytalan. Marad tehát a támogatás általi 
megelőzés, amihez a megfelelő táplálkozás, 
vitamin- és ásványianyag-bevitel mellett, a 
rendszeres testmozgást is javasoljuk.

Dr. Chen Patika

Több mint 1,5 millió év telt el azóta, hogy 
az ember két lábra emelkedve kezdte jár-
ni a földet. Az evolúció természetes folya-
mata segített minket megküzdeni az élet-
terünk támasztotta akadályokkal, minden 
porcikánk ennek megfelelően fejlődött, 
és fejlődik a mai napig. 



MAGNÉZIUM: FONTOS MINDEN ÉLETSZAKASZBAN
A magnézium nélkülözhetetlen ásványi 
anyag, amelyre mindannyiunknak szüksége 
van. Nemtől és kortól függően azonban más 
ajánlások vannak arra, hogy mennyi magnézi-
umra van szükségünk naponta. Tovább olvas-
va megtudhatja, miért különbözik a magnézi-
umigény a nőknél, a férfiaknál és az időseknél.

Magnézium az idősek számára
Az életkor előrehaladtával csökken a fizikai 
aktivitás, ezáltal az étel- és folyadékbevitel – a 
magnéziumigény azonban változatlanul ma-
gas marad.

Magnézium a hölgyek számára
Nem számít, hogy PMS, terhesség vagy 
meno pauza. A nők sok életszakaszt élnek át, 
amelyekben a magnézium különösen fontos 
számukra.

Magnézium a férfiak számára
A férfiaknak napi 400 mg magnéziumbevitel 

ajánlott. Aki aktívan sportol, stresszel küzd 
vagy egyoldalú étrendet folytat, annak ez az 
igény még nagyobb lehet.

A Magnesium Diasporal® magas dózisú mag-
néziumkészítmények fő hatóanyaga a magné-
zium-citrát, amely segíti a magnézium gyors 
felszívódását és a magnézium sejt szintű be-
épülését. Vízben és direkt, szájban oldódó 
és tabletta kiszerelésben is kapható. A Mag-
nesium Diasporal® 400 EXTRA Direkt egy 
napi adagja (1 tasak) 400 mg magnéziumot 
tartalmaz, ez a beviteli referenciaérték 107%-a. 
A Magnesium Diasporal 400 EXTRA vízben 
oldódó mikrogyöngyök formájában, a Mag-
nesium Diasporal DEPOT pedig kétfázisú 
retard tabletta formájában jelent megol-
dást B-vitamin komplexszel a napi magné-
ziumszükségletre. Várandós és szoptatós 
kismamáknak, fogyókúrázóknak, sportolóknak 
kimondottan ajánlott az étrend kiegészítésére. 
Cukorbetegek is fogyaszthatják.

JÓ TUDNI!

ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama 2022. szeptember 1. – november 30-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.

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

*   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.

MAGNESIUM DIASPORAL EXTRA
direkt 50 db tasak 
Víz nélkül bevehető, szájban oldódó étrend-kiegészítő granulá-
tum, kiválóan felszívódó magnézium-citrát hatóanyaggal. Cukor-
betegeknek is. Egy tasak a napi 400 mg magnézium szükségletet 
biztosítja. 
Étrend-kiegészítő
Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.

8190 Ft* helyett:

6990 Ft**    
E. ár: 139,80 Ft/tasak

-15%



JÓ TUDNI!

STARBALM TERMÉKEK: A TUDATOS MOZGÁS SEGÍTŐI

Tévedés, hogy a reuma, az isiász, a kösz-
vény és a porckopás természetes velejárói 
az öregedésnek. Az ízületi fájdalmak zömétől 
könnyen megszabadulhatunk, ha egy kicsit 
változtatunk az étrendünkön és a rendszeres 
mozgás a mindennapjaink részévé válik.
A jó idő sokakat csábít a szabadba és ösztö-
nöz mozgásra. A sport növeli az állóképes-
séget, felpörgeti az anyagcserét és erősíti az 
izmokat, de ha helytelenül végezzük, nem 
figyelünk a bemelegítésre vagy túlterheljük 
magunkat, sérülésekkel is járhat. Nem ha-
szontalan, ha tartunk otthon recept nélkül 
kapható gyógy- és sportkrémeket, melyek 
bemelegítéskor enyhe vérbőséget okoznak, 
és így védelmet adnak. Ilyenek a Starbalm 
készítmények is.

Sportolás előtt, közben és után hasznos se-
gítség a Starbalm készítmények használata. 
Mozgás előtt segíti az izmok bemelegítését, 
a mozgás után pedig segíti megnyugtatni 
fáradt izmainkat. Természetes, gyógynövé-
nyes hatóanyagai (például az eukaliptusz 
olaj, mentol, kasszia olaj, szegfűszegolaj) 
beszívódnak a bőrbe és ott fejtik ki jótékony 
hatásukat. 

A Starbalm melegítő készítmények vérbő-
séget okoznak, segítve a mozgás helyre-
állítását. A hűsítő termékek összehúzzák a 
vérereket, segítve a sérülések gyógyulását. 
Hát- és derékfájás, húzódás, rándulás, ficam 
esetén is segítségünkre lehetnek. Balzsam, 
gél, masszáskrém, spray, inhaláló stift: a 
termékcsalád különböző kiszerelései közül 
mindenki megtalálhatja a számára megfele-
lőt. Kámfort nem tartalmaznak. EP kártyára 
megvásárolható termékek.

Az időjárás gyors váltakozása az egészséges 
emberek szervezetére is hatással van, a kró-
nikus fájdalommal élők mindennapjait pedig 
még inkább megnehezítheti.

Lezárás dátuma: 2022.04.01.ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama 2022. szeptember 1. – november 30-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.

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

STARBALM SPORT Vörös balzsam extra erős 25 g 
A növényi olajokat tartalmazó, rendkívül erős balzsam ideális kisebb felületek keze-
lésére. Alkalmas izomfájdalom, izomszakadás vagy fájó izmok és ízületek kezelésére. 

STARBALM SPORT Fehér balzsam erős 25 g 
A növényi olajokat tartalmazó balzsam érzékeny bőrre ajánlott, kisebb felületek keze-
lésére. Alkalmas izomfájdalom, izomszakadás vagy fájó izmok és ízületek kezelésére. 

STARBALM MELEGÍTŐ Roll-on 75 ml 
A növényi hatóanyagú készítmény egyedi kivitelének köszönhetően, a me-
legítő folyadékkal a kéz érintése nélkül tudja masszírozni testét. Melegíti az 
izmokat és ízületeket. 
Orvostechnikai eszközök
Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.

EP

2 190 Ft* helyett:

1 690 Ft**    
E. ár: 67,60 Ft/g

-23%

2490 Ft* helyett:

1890 Ft**    
E. ár: 25,20 Ft/ml

-24%

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.



1. https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/jarvany_archivum/oltasbiztonsag/oltast-koveto-nemkivanatos-esemeny.html
2. https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/oltas-utani-laz-ezert-nem-szabad-elore-bevenni-a-lazcsillapitot/sr1wqpn
Erős, vagy egyéb kezelésre nem reagáló fájdalmak és láz csillapítására, amennyiben más terápiás beavatkozás nem javasolt.
Metamizol-nátrium tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.      MAT-HU-2200856 (2022.06.17.)
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.algopyrin.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL  
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

FÜLFÁJÁS

HÁT- ÉS 
DERÉKFÁJÁS

OLTÁS UTÁNI LÁZ- 
ÉS FÁJDALOM

TOROKFÁJÁS

FOGFÁJÁS

MŰTÉT UTÁNI 
FÁJDALOM

LÁZ

FEJFÁJÁS

OLTÁSOK UTÁNI LÁZ- ÉS  
FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS
Az elmúlt két évben sokat foglalkozott az orvosi szakma és a lakosság is az oltásokkal, valamint 
a vélt vagy valós következményeivel. Ez érthető is, hiszen a COVID-19 járvány ismét rávilágított a 
védőoltások fontosságára, a beoltottak pedig különféle hatásokat, tüneteket tapasztalak, amelyek 
közül gyakori volt a láz és a fejfájás.

A védőoltások különleges gyógyhatású készít
mények, amelyek célja nem a gyógyítás, vagyis 
a szervezet hibás működéseinek kijavítása vagy 
szabályozása, hanem az immunrendszer reak
ciójának kiváltása, megerősítése egy adott kór
okozóval szemben. Egy oltás legtöbbször tünet
mentesen zajlik le, vagy kisebb kellemetlen 
oltási reakció kísérheti. Azonban az esetek túl
nyomó többségében ezek átmeneti, maguktól 
elmúló tünetek, mint például az oltás helyén 
fellépő fájdalom, bőrpír vagy a szövetek helyi 
duzzanata, esetleg fáradtság, fejfájás, láz. A mellék
hatás helyett a szakemberek az „oltást követő 
nemkívánatos esemény” kifejezést használják. 
Ilyen gyakori esemény a láz és a fejfájás is.1

Már a koronavírus elleni oltások esetén is sok
szor felmerült a kérdés, hogy szabade bevenni 
láz és fájdalomcsillapítót oltás után és ha igen, 
milyet. A válasz, igen, szabad, de csak valóban 
indokolt esetben. Ilyen, amikor a beoltott láza 38 °C 
fölé megy és jelentős fájdalmat érez, valamint 
az emelkedett testhőmérséklet rossz közérzet
tel, ízületi és izomfájdalmakkal, fejfájással jár 

együtt. Ez azt is jelenti, hogy nem szabad azon
nal gyógyszert bevenni oltás után még akkor 
sem, ha enyhe hőemelkedést vagy fejfájást ta
pasztalunk, mivel a gyógyszerekben lévő ható
anyagok akár a vakcina hatását is befolyásol
hatják. Az pedig kimondottan hibás, ha az eset
leg fellépő tünetekre számítva előre bevesszük 
a fájdalomcsillapító gyógyszert. Láz és fájda
lomcsillapítót ugyanis mindig kezelési céllal és 
nem megelőzés miatt alkalmazunk. Természe
tesen egy megfelelő idő elteltével (kb. 6 óra) va
lamennyi ismert hatóanyagú, gyógyszertárban 
kapható lázcsillapító bevehető az oltás után fel
lépő kellemetlen lázas vagy fájdalmas tünetek 
enyhítésére.2

A magyar fejlesztésű, metamizol tartalmú  
Algopyrin hatékonyan csillapítja a lázat és a 
fájdalmat már generációk óta. Érdemes a házi 
patikában tartani belőle arra az esetre, ha egy 
betegnek a családból szüksége van rá. Még akkor 
is, amikor éppen nincs védőoltáskampány, 
csak influenzajárvány vagy egy egyszerű nátha.
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3290* Ft helyett:

2990** Ft   
E. ár: 99,67 Ft/db

-9%
*Ajánlott Fogyasztói ár 
**Akciós Fogyasztói ár. 
A feltüntetett áraink 
ma xi malizált bruttó fo-
gyasztói árak. Egyes pa-
tikákban a termékek ára 
a megjelenített árakhoz 
képest, negatív irányban 
eltérhet. EP  Egészségpénztári kártyára kapható

EP



24

NAPI PANASZOK

LÁZ: MIKOR KELL CSILLAPÍTANI?
Sokan már enyhébb hőemelkedés esetén is 
az orvosi szekrény felé nyúlnak, a legújabb 
ajánlások szerint azonban a lázcsillapítást 
semmiképpen sem érdemes elsietni. Mikor 
van szükség mégis a testhőmérsékletünk 
csökkentésére?

A hűvösebb és csapadékosabb őszi hóna-
pokban a háziorvosi rendelőket is egyre töb-
ben keresik fel. Az év ezen szakaszában nem 
csak a koronavírus okozhat felső légúti meg-
betegedéseket, de például az influenza- és 
náthavírusok is rengeteg embert dönthetnek 
ágynak. Ezek rendszerint a már jól ismert 
tüneteket – orrfolyás, orrdugulás, fáradtság, 
tüsszögés, köhögés – váltják ki, melyekhez 
nagyon gyakran láz is társul. A lázcsillapítás 
szerepével kapcsolatban azonban az elmúlt 
években számos, egymásnak sokszor ellent-
mondó cikket olvashattunk. Szükség van-e 
gyógyszerre, borogatásra vagy hűtőfürdő-
re, ha felszökik a lázunk, és ha igen, milyen 
testhőmérséklet esetén javasolt elkezdeni a 
csillapítást?

Veszélyes, vagy épphogy hasznos a láz?
Első lépésként fontos tisztázni, hogy a láz 
nem egy betegség, hanem egy tünet, pon-
tosabban a szervezetünk egy általános re-
akciója valamilyen fertőzés esetén. Hogyha 
rövidebb ideig magasabb a test-
hőmérsékletünk, annak jó hatásai 
is lehetnek. A kórokozók egy része 
ugyanis nagyobb hőmérsékleten 
elpusztul, vagy legalábbis lelassul, 
míg a szervezetünk védelméről 
gondoskodó fehérvérsejtek ép-
penhogy gyorsabban szaporod-
nak, így a betegség rövidebb idő 
alatt leküzdhető. Emiatt elmond-
ható, hogy a láz egy bizonyos 
mértékig a gyógyulásunkat is elő-
segíti, így nem szükséges azonnal 
lenyomni.

Többnyire 38°C feletti testhőmérséklet esetén 
már lázról beszélünk, habár fontos azt is tudni, 
hogy a testhőnket számos dolog befolyásol-
hatja az adott napszaktól az életkorunkig és 
a nemünkig. Általánosan azonban a 38-39°C 
közötti értéket tekintjük láznak, a 39°C feletti 
testhőmérsékletet magas láznak, 40,5°C felett 
pedig már igen magas láznak.  Hosszabb ide-
ig ezek az igen magas értékek rendkívül meg-
terhelőek a szervezetünkre nézve. Egyénileg 
eltérő, hogy kinek, hogy tolerálja a szervezete 
a magasabb hőmérsékletet, viszont 39 fok 
felett már zavartság, koncentrációs nehéz-
ségek, keringési- és vérnyomásproblémák is 
jelentkezhetnek, illetve számos anyagcsere-
folyamatban probléma léphet fel. Ezek nem 
törvényszerű tünetek, és mindenki számára 
eltérő lehet az az állapot, amikor már valóban 
gyógyszerekkel kell csillapítani a lázat.

Mikor fontos a lázcsillapítás?
A legújabb szakmai ajánlások nem emelik ki, 
hogy pontosan hány foktól kell csökkenteni a 
testhőmérsékletet, a láz ugyanis – a fent leírt 
módon – segíti a szervezet harcát a kóroko-
zók ellen. A lázcsillapítás elsősorban akkor 
szükséges, ha a beteg közérzete már indo-
kolja azt, ha nagyon rosszul érzi magát, és 
a legalapvetőbb dolgok elvégzése is komoly 
megerőltetést okoz számára.



ŐSZI 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. szeptember 1. – november 30-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!

A patikákban többféle lázcsillapító készít-
mény közül is választhatunk, amelyek nem-
csak a lázunkat viszik lejjebb, de fájdalom-
csillapító hatásuk is van, és a betegséggel 
járó tünetek többségét is gyorsan enyhítik. 
A vény nélkül kapható és a vényköteles ké-
szítmények általában a négy hatóanyag 
valamelyikét tartalmazzák: ibuprofent, pa-
racetamolt, acetil-szalicilsavat, illetve amino-
fenazont. A háziorvos és a patikus is segíthet 
abban, hogy a készítmények és hatóanyagok 
közül melyik lehet az ideális számunkra.

A gyógyszeres kezelés mellett sokan hűtő-
fürdőt vagy hideg vizes borogatást is alkal-
maznak, ezekkel az intenzív, agresszív láz-
csillapítási módszerekkel azonban óvatosan 
bánjunk! A hűtőfürdőhöz hasonló, fizikális 
hűtési eljárások ugyanis összehúzzák az ere-
ket, ez pedig csökkenti a szervezet hőleadó 
képességét, így pedig a láz is nehezebben 
múlik el. Az efféle hűtési eljárások közül az 

a legjobb, ha kitakarják a beteget, így nem 
izzad be a takaró alatt és a hőleadása is jobb 
ütemben zajlik.

Mikor forduljunk orvoshoz?
Hogyha a magas láz hosszú ideig nem csil-
lapodik még a gyógyszeres kezelés ellenére 
sem, mindenképpen érdemes orvoshoz vin-
nünk a beteget. Szintén szükség lehet szak-
ember segítségére akkor, ha a láz és a felső 
légúti betegségekhez köthető, tipikus tüne-
tek mellé például erős fej- és nyakfájdalom, 
nyakmerevség társul, esetleg bőrkiütések 
vagy véraláfutások jelennek meg a betegen. 
Hányás és tartós hasmenés esetén is java-
solt felkeresni a háziorvosunkat, aki a megfe-
lelő kezelésben segítséget nyújthat.

Szerző: Illés Attila. 
A cikk megjelenését 

a Richter Gedeon Nyrt. támogatta.

NAPI PANASZOK

KALMOPYRIN® 500 mg tabletta 12 db 
Hármas hatásának köszönhetően hatékonyan csillapítja a lázat, enyhíti 
a fájdalmat, csökkenti a gyulladásos 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
197/2022/OTC

EP

1090 Ft* helyett:

990 Ft**    
E. ár: 82,50 Ft/db

-9%
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VÍRUS ELLEN NINCS ORVOSSÁG!
A köznyelvben megfázásként emlegetett felső 
légúti betegségeket leggyakrabban vírusok, 
ritkábban baktériumok okozzák. Az orvostu-
domány 200-nál is több olyan kórokozót is-
mer, melyek kiválthatják a betegséget.

A vírusok elleni küzdelemben érvényes a régi 
bölcsesség: „Vírus ellen nincs orvosság!” 

Megfázás és influenza ellen a leghatéko-
nyabb fegyverünk a megelőzés. A beteg-
ségek cseppfertőzés útján terjednek: a 
megbetegedéshez közvetlen vagy közvetett 
kontaktusba kell kerülnünk egy már fertőzött 
személlyel, például zsúfolt helyeken, tömeg-
közlekedésen, iskolákban, plázákban stb.

Szerencsére vannak lehetőségek a betegsé-
gek megelőzésére. Kulcsfontosságú az orrot és 
szájat eltakaró arcmaszk használata, valamint 
a gyakori kézmosás, vagy használjunk kézfer-
tőtlenítő géleket. Kerüljük el az arcunk érinté-

sét! Érdemes az immunrendszer támogatása 
révén fokozni a szervezet természetes védeke-
zőképességét (pl. C-vitamin, D-vitamin).

Felső légútaink első vonalbeli védelmét a 
száj-és orrnyálkahártya biztosítja. Külső be-
hatások révén folyamatos mikrosérülések 
és mikrogyulladások alakulnak ki a nyál-
kahártya felületén, amelyek kaput nyitnak 
a kórokozók előtt. A nyálkahártya védelme 
kiemelt fontosságú a betegségek megelő-
zésében. Ebben nagy szerepe van az olyan 
innovatív készítményeknek, melyek a nyálka-
hártya védelme révén csökkentik a fertőzés 
esélyét. A Medistus® Antivirus lágypasztilla 
gyógynövényekből álló hatóanyag-kombiná-
ciója filmszerű védőréteget képez a száj- és 
a garat nyálkahártyáján. Ez a filmréteg fizikai 
(mechanikai) akadályt alkotva hozzájárul a 
szájnyálkahártya védelméhez: csökkenti a 
kórokozók behatolásának kockázatát a gaz-
daszervezet sejtjeibe.

1690* Ft helyett:

1590** Ft   
E. ár: 159,00 Ft/db

1690* Ft helyett:

1590** Ft   
E. ár: 159,00 Ft/db-6% -6%

*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.
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