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

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

HomeopatiaKozmetikum

KÍNÁLATÁBÓL 
MÁJUS -JÚNIUS HÓNAPBAN 

(PÜNKÖSD HAVA -SZENT IVÁN HAVA)
Az ajánlat 2021. május 01. – június 30. között, illetve a készlet erejéig érvényes.

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

Algopyrin   
500mg tabletta 20x 

Erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló fájdal-
mak és láz csillapítására szolgál, amennyiben 
más terápiás beavatkozás nem javasolt. A be-
adást követően rövid időn belül csökkenti a 
lázat, hatása legalább 4-6 órán keresztül tart.

Erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló fájdal-

MOST CSAK

1949 Ft
97,45 Ft/db

®

Dassergo    
5mg fi lmtabletta 30x 

Allergiás tünetek enyhítésére. 24 órás hatás.

MOST CSAK

1199 Ft
39,97 Ft/db

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

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 2021. május 01. – június 30., illetve a készlet erejéig érvényes.

1249 Ft
31,23 Ft/db

1249 Ft
31,23 Ft/db

Voltaren Dolo rapid 
25mg lágy kapszula

Lopedium 
2mg kemény kapszula20x 20x

LXR   
Szabalpálma Komplex kapszula

Jutavit C-vitamin 1000mg +D3- vitamin 
+Cink+Csipkebogyó kivonat retard fi lmtabletta60x 100x

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.

C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő 
készítmény D3-vitaminnal, cinkkel és 
csipkebogyóval kivonattal.

MOST CSAK

3499 Ft
58,32 Ft/db

MOST CSAK

1749 Ft
17,49 Ft/db

Gyorsan csillapítja a fájdalmat, csökkenti a gyulladást és a lázat.

1249 Ft
31,23 Ft/db

1249
31,23 Ft/db

MOST CSAK

2179 Ft
108,95 Ft/db

1249 Ft
31,23 Ft/db

Enterol   
250mg kemény kapszula 20x250mg kemény kapszula

Felnőttek és gyermekek heveny hasmenésének kiegészítő 
kezelésére. Kiegészítő kezelésként a bélflóra egyensúlyának 
helyreállítására antibiotikum kezelés mellett.

1249 Ft
31,23 Ft/db

1249
MOST CSAK

2899 Ft
144,95 Ft/db

1249 Ft
31,23 Ft/db

Wick Sinex Aloe Vera és Eukaliptusz 
0,5mg/ml oldatos orrspray 15 ml0,5mg/ml oldatos orrspray

A megfázással vagy orrnyálkahártya-
gyulladással összefüggő orrdugulás 
rövid távú kezelésére.

1249 Ft
31,23 Ft/db

MOST CSAK

1639 Ft
109,27 Ft/ml

Hasmenés tüneti kezelésére, ha oki terápia nem áll ren-
delkezésre.

1249 Ft
31,23 Ft/db

1249
31,23 Ft/db

MOST CSAK

1269 Ft
63,45 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 2021. május 01. – június 30., illetve a készlet erejéig érvényes.

BiteFree  
szúnyog-és kullancsriasztó spray

Swiss Novosil   
gél 75ml50ml

A riasztószer legalább 6 órán keresztül ha-
tásosan tartja távol a nemkívánatos vér-
szívókat (pl: szúnyog, kullancs, bögöly). A 
készítmény szükség esetén alkalmazható 
ruházaton is, használatakor a ruhán nem 
hagy foltot.

Teva Valeriana Relax
kapszula 60x

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

MOST CSAK

2729 Ft
45,48 Ft/db

MOST CSAK

1589Ft
21,19 Ft/ml

Béres Magnézium 250mg+B6   
fi lmtabletta

120x 

A készítmény magnézium és B6-vitamin kombinációja. 
A magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére.
A készítmény magnézium és B6-vitamin kombinációja. A készítmény magnézium és B6-vitamin kombinációja. 

MOST CSAK

2759Ft
22,99 Ft/db

Egy különleges készítmény, amely  az indiai tömjénfa-és a 
keserűfű kivonatnak (rezveratrol) köszönhetően, gyorsan és 
hatékonyan csillapítja a viszketést és csökkenti a rovarcsípés 
okozta kipirosodást.

MOST CSAK

1599Ft
31,98 Ft/ml KÜLSŐLEG!KÜLSŐLEG!

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 2021. május 01. – június 30., illetve a készlet erejéig érvényes.

Amolak 50mg/ml 
gyógyszeres körömlakk készlet

Calcium-Sandoz    
pezsgőtabletta kalcium 500mg

1x

20x

Az Amolak gyógyszeres körömlakk a legfeljebb 2 körmöt érintő, a 
köröm felső vagy oldalsó részére korlátozódó gombás körömfer-
tőzések kezelésére alkalmazható.

Calcium-Sandoz pezsgőtabletta, kalciumhiány 
megelőzésére és kezelésére, felnőttek és gyer-
mekek részére. OCAL1767/11.20 
Vény nélkül kapható kalcium tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla 
út 43-47.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a 
betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőor-
vosát, gyógyszerészét!

Az Amolak gyógyszeres körömlakk a legfeljebb 2 körmöt érintő, a 

pezsgőtabletta kalcium 500mg

Calcium-Sandoz pezsgőtabletta, kalciumhiány 
megelőzésére és kezelésére, felnőttek és gyer-
Calcium-Sandoz pezsgőtabletta, kalciumhiány 
megelőzésére és kezelésére, felnőttek és gyer-
Calcium-Sandoz pezsgőtabletta, kalciumhiány 

mekek részére. OCAL1767/11.20 
megelőzésére és kezelésére, felnőttek és gyer-
mekek részére. OCAL1767/11.20 
megelőzésére és kezelésére, felnőttek és gyer-

Vény nélkül kapható kalcium tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla 
Vény nélkül kapható kalcium tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla 
Vény nélkül kapható kalcium tartalmú gyógyszer.

út 43-47.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a 
betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőor-
vosát, gyógyszerészét!

MOST CSAK

3499 Ft
3499 Ft/készlet

Calcium-Sandoz pezsgőtabletta, kalciumhiány 

MOST CSAK

1339 Ft
66,95 Ft/db

Curiosa  
sebkezelő gél 

EUROVIT 
D-vitamin Forte 3000NE tabletta15g 90x

Horzsolás, vágás, akné, enyhébb égési sérülések, diabéteszes 
fekélyek, felfekvés, műtét utáni sebkezelés esetén.

Magas D-vitamin tartalma támo-
gatja az immunrendszert a téli, nap-
fényhiányos hónapokban is.

MOST CSAK

1329 Ft
88,6 Ft/g

MOST CSAK

2149 Ft
23,88 Ft/db

Aspirin Protect 100mg 
tabletta 98x

Az Aspirin Protect hatását a vérlemezkék összetapadásának 
gátlásán keresztül fejti ki, így megelőzi a vérrögök képződését. 
A tabletta a gyomornedvnek ellenálló bevonata miatt kíméli a 
gyomornyálkahártyát, ami a hosszan tartó kezelés során előnyös.

MOST CSAK

2659 Ft
27,13 Ft/db

Detralex 500 mg  
fi lmtabletta 60x

A Detralex fi lmtabletta érvédő hatású gyógyszer. Gátolja a vénák 
tágulását és növeli a hajszálerek ellenállását.

MOST CSAK

4899 Ft
81,65 Ft/db

KÜLSŐLEG!KÜLSŐLEG!

KÜLSŐLEG!KÜLSŐLEG!


