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Nem támogatott gyógyszer
Egyéb termék 
(pl. gyógytermék, gyógyvíz, étrend-kiegészítő, speciális 
gyógyászati célra szánt élelmiszer, egyéb termék, stb.)

HomeopatiaKozmetikum

KÍNÁLATÁBÓL 
SZEPTEMBER- OKTÓBER  HÓNAPBAN 
(SZENT MIHÁLY HAVA-MINDSZENT HAVA)

Az ajánlat 2020. szeptember 01 – október 31. között, illetve a készlet erejéig érvényes.

www.patikadebrecen.hu • e-mail: info@patikadebrecen.hu

®

A Béres Actival Kid gumivitamin fogyasztása hozzájárul a megfelelő 
vitaminbevitelhez. Cukormentes  gumi-tabletta étrend-kiegészítő 
multivitamin oligofruktózzal és édesítőszerrel finom citrom és 
málna ízben. Elsősorban gyermekek részére.

Az Echinacea támogatja a szervezet természetes védekezőképes-
ségét, hozzájárul a hugyutak egészségének fenntartásához. A C-és 
D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. A 
C-vitamin és a cink hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez. Étrend-kiegészítő.

Béres Actival Kid 
gumivitamin cukormentes

LXR Echinacea +Béta-glükán+D-vitamin 
2000NE Komplex+C-vitamin+Cink kapszula2x50db 60x

MOST CSAK

3489 Ft
34,89 Ft/db

MOST CSAK

3499 Ft
58,32 Ft/db

Nem támogatott gyógyszer
Egyéb termék 
(pl. gyógytermék, gyógyvíz, étrend-kiegészítő, speciális 
gyógyászati célra szánt élelmiszer, egyéb termék, stb.)

HomeopatiaKozmetikum
A tájékoztatás nem teljeskörű! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Jelen ajánlat a Menta és a Máltai patika szolgáltatásainak 
népszerűsítését, nem a gyógyszerfogyasztás növelését szolgálja. Az esetleges nyomdai hibákért 

felelősséget nem vállalunk. Az ajánlat 2020. szeptember 01 – október 31., illetve a készlet erejéig érvényes.

1249 Ft
31,23 Ft/db

1249 Ft
31,23 Ft/db

SeptaNazal 1mg/ml+50mg/ml 
oldatos orrspray felnőtteknek

Septolete extra /citrom-méz 
3mg/1mg szopogató tabletta 10 ml 16x

Az orrnyálkahártya duzzanatának csök-
kentésére (rinitisz) és a nyálkahártya-
elváltozások gyógyulásának elősegí-
tésére. Stb.

MOST CSAK

1669 Ft
166,9 Ft/ml

Elinix 
kemény kapszula probiotikum 28x

A kétféle probiotikus baktériumtörzs segíti a megfelelő bélflóra 
kialakulását és működését.

MOST CSAK

2409 Ft
86,03 Ft/db

Exolorfin   50mg/ml gyógyszeres 
körömlakk, készlet 1x

A kéz és lábköröm gombás megbetegedésének kezelésére felnőtteknél.

MOST CSAK

2899 Ft
2899 Ft/készlet

1249 Ft
31,23 Ft/db

Lioton   
1000 NE/g gél 100g

A felületes vénás rendszer betegségeinek tüneti kezelésére, 
a visszeresség szövődményinek megelőzésére, vénaműtét 
utáni tünetek enyhítésére, zúzódások enyhítésére.

MOST CSAK

3259 Ft
32,59 Ft/g

KÜLSŐLEG!KÜLSŐLEG!

KÜLSŐLEG!KÜLSŐLEG!

1249 Ft
31,23 Ft/db

Magnosolv   
Granulátum 30x

Magnéziumhiány megelőzésére és megszüntetésére használatos 
készítmény.

MOST CSAK

1799 Ft
59,97 Ft/tasak

A kedvezményes ár 1 doboz ter-mékre értendő

A készítmény gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként és 
helyi hatású fertőtlenítőszerként használatos: torok, szájüregi és fog-
íny-irritáció kezelésére; ínygyulladásban, garat és gégegyulladásban.

VAGYVAGY

MOST CSAK

1299 Ft
81,19 Ft/db

A tájékoztatás nem teljeskörű! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Jelen ajánlat a Menta és a Máltai patika szolgáltatásainak 

népszerűsítését, nem a gyógyszerfogyasztás növelését szolgálja. Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk. Az ajánlat 2020. szeptember 01 – október 31., illetve a készlet erejéig érvényes.

Gyógyszeradagoló- heti 1x

Heti gyógyszeradagoló.

Szent-Györgyi Albert C-vitamin 
1000mg retard tabletta 100x

A termék hatóanyaga, a C-vitamin hozzájárul az idegrendszer 
megfelelő működéséhez, a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez, a fáradtság és a kifáradás csökkentéshez.

MOST CSAK

2699 Ft
26,99 Ft/db

Aromax Antibacteria
légfrissítő spray kubeba citrom 20 ml

Az Antibacteria levegőtisztító sprayben 
felhasznált illóolajoknak illetve össze-
tevőiknek egyes légúti megbetegedések 
korokozóival szembeni baktériumölő ha-
tását szakirodalmi adatok igazolják. Stb.

MOST CSAK

1369 Ft
68,45 Ft/ml

MOST CSAK

329 Ft
329 Ft/db

Teva Valeriana Relax   
kapszula 60x 

A Valeriana Relax étrend-kiegészítő lágyzseletin kapszula 
olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza,amelyek ható-
anyagai hozzájárulnak a normál idegállapot,a lelki egyensúly 
fenntartásához és az egészséges alváshoz.

MOST CSAK

2479 Ft
41,32 Ft/db

A tájékoztatás nem teljeskörű! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Jelen ajánlat a Menta és a Máltai patika szolgáltatásainak 

népszerűsítését, nem a gyógyszerfogyasztás növelését szolgálja. Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk. Az ajánlat 2020. szeptember 01 – október 31., illetve a készlet erejéig érvényes.

Calcium-Sandoz +Vitamin C 
1000mg  pezsgőtabletta

Dassergo    
5mg filmtabletta

Detralex 500 mg    
filmtabletta

10x

30x 60x 

Kalciumpótlás és C-vita-
min (aszkorbinsav)-hiány 
kezelésére.

Allergiás tünetek enyhítésére. 24 órás hatás. A Detralex filmtabletta érvédő hatású gyógyszer. Gátolja a 
vénák tágulását és növeli a hajszálerek ellenállását.

MOST CSAK

949 Ft
94,9 Ft/db

MOST CSAK

1499 Ft
49,97 Ft/db

MOST CSAK

4499 Ft
74,98 Ft/db

LXR 
Szabalpálma Komplex kapszula

D-Vion 2000NE D3-vitamint tar-
talmazó étrend-kiegészítő lágy kapszula60x 60x

Szabalpálma, aranyvesszőfű és csalán tartalmú étrend-kiegészítő. 
A szabalpálma és a csalán a vizelési problémákkal járó jóindulatú 
prosztata megnagyobbodás enyhébb formáiban (I.-II. stádium) 
hozzájárulhat a prosztata egészséges működéséhez. Az aranyvesz-
szőfű hozzájárul a húgyúti rendszer egészségének megörzéséhez.

Az egészséges csontozat, izomfunkció fenntartásáért és az 
immunrendszer normál működésért.

MOST CSAK

3499 Ft
58,32 Ft/db

MOST CSAK

1879 Ft
31,32 Ft/db

Cebion 100mg/ml belsőleges 
oldatos cseppek 30 ml

C-vitamin hiány megelőzésére.

MOST CSAK

1209 Ft
40,3 Ft/ml


