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

HomeopatiaKozmetikum

Az ajánlatot megelőző 30 napban alkalmazott fogyasztói ár: * Jelen ajánlatban szereplő engedményes fogyasztói ár: **
Az ajánlatot megelőző 30 napban alkalmazott fogyasztói ár és a jelen ajánlatban szerplő engedményes fogyasztói ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény:***

Máltai Patika
Egészség-Szolgálat

4025 Debrecen, Erzsébet u. 24/A
Tel./fax: 52/446-348

Nyitva: h.–p. 8.30–18.00

Az egészség értéke
4030 Debrecen, Epreskert u. 3.

Tel./fax: 52/474-270
Nyitva: h.–p. 8.00–18.30

KÍNÁLATÁBÓL 
JÚLIUS – AUGUSZTUS HÓNAPBAN 

(SZENT JAKAB HAVA – KISASSZONY HAVA)
Az ajánlat 2022. július 01 – augusztus 31. között,  illetve a készlet erejéig érvényes.

®

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

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

Algopyrin 500mg 
tabletta

30x Allegra Forte 180mg 
filmtabletta

30x

Krónikus csalánkiütés tüneteinek enyhítésére szolgá-
ló gyógyszer - felnőttek, valamint 12 éves kor feletti 
gyermekek részére.

2699 Ft**
89,97 Ft/db

2985 Ft helyett*

10%***

3189 Ft**
106,3 Ft/db

3495 Ft helyett*

9%***



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 2022. július 01 – augusztus 31. között,  illetve a készlet erejéig érvényes.

KÜLSŐLEG!KÜLSŐLEG!

Aspirin Protect 
100mg tabletta

Cebion 100mg/ml
belsőleges oldatos cseppek 30ml

Dipankrin Optimum 
120mg filmtabletta

56x

1x

60x

Canesten 10mg/g krém 
20g 

Dimotec 1000mg 
filmtabletta

Dulcolax 7,5mg/ml 
belsőleges oldatos cseppek, 30ml

1x

60x

1x

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

C-vitamin hiány megelő-
zésére.

Dipankrin Optimum 120mg  gyomornedv-ellenálló 
filmtabletta emésztést elősegítő gyógyszerkészít-
mény.

Gomba elleni krém.A bőr illetve a külső nemi szervek 
gombás fertőzéseinek helyi kezelésére.

Javallatok: az alsó végtagok olyan krónikus vénás elég-
telenséggel összegüggő tüneteinek enyhítésére, mint 
pl. feszülés, nehézláb érzés, fájdalom, éjszakai láb- 
ikragörcs,- aranyér betegség tüneti kezelésére, aranyér 
tüneteinek felerősödése esetén.

Székrekedés kezelésére, illetve  
a székletürítés megkönnyítésére.

1719 Ft**
30,7 Ft/db

1899 Ft helyett*

9%***

1349 Ft**
44,97 Ft/ml

1490 Ft helyett*

9%***

2049 Ft**
34,15 Ft/db

2249 Ft helyett*

9%***

1559 Ft**
77,95 Ft/g

1695 Ft helyett*

8%***

5190 Ft**
86,5 Ft/db

5690 Ft helyett*

9%***

2249 Ft**
74,9 Ft/ml

2485 Ft helyett*

9%***



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

HomeopatiaKozmetikum

Az ajánlatot megelőző 30 napban alkalmazott fogyasztói ár: * Jelen ajánlatban szereplő engedményes fogyasztói ár: **
Az ajánlatot megelőző 30 napban alkalmazott fogyasztói ár és a jelen ajánlatban szerplő engedményes fogyasztói ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény:***

KÜLSŐLEG!KÜLSŐLEG!

Enterol 250mg 
kemény kapszula

Kitonail 80mg/g
gyógyszeres körömlakk

Magne B6 
bevont tabletta

20x

3,3 ml

100x

Ketodex 25mg 
filmtabletta

Lopedium  2mg 
kemény kapszula

Prostamol Uno 320 mg 
lágy kapszula 

20x

30x

60x

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

A körmök enyhe, 
illetve középsúlyos 
gombás fertőzései-
nek kezelésére.

Idegesség? Ingerlékenység? Belső feszültség? Szo-
rongás? Válj ellenállóbbá a stressz 4 tünetével szem-
ben a Magne B6 bevont tablettával! Vény nélkül 
kapható gyógyszer. Javallat: Magnéziumhiány ke-
zelésére. SAHU.MGP.19.10.0439 (2019.11.25.) SA-
NOFI-AVENTIS Zrt., 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050. Gyógyszer-és egyéb ter- 
mékinformáció: (+36 1) 505 0055. Web: www.sanofi.hu, 
www.magneb6.hu

Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású 
gyógyszer (nem szteroid gyulladáscsökkentő szer, 
NASID).

Hasmenés tüneti kezelésére, ha oki terápia nem áll 
rendelkezésre.

Enyhe illetve közepesen súlyos jóindulatú dülmirigy 
(prosztata) - megnagyobbodás okozta vizelési pana-
szok tüneti kezelésére.

3639 Ft**
181,95 Ft/db

4049 Ft helyett*

10%***

5099 Ft**
1545 Ft/ml

5350 Ft helyett*

5%***

3119 Ft**
31,19 Ft/db

3385 Ft helyett*

8%***

1999 Ft**
99,95 Ft/db

2135 Ft helyett*

6%***

1769 Ft**
58,97 Ft/db

1950 Ft helyett*

9%***

4799 Ft**
79,98 Ft/db

4990 Ft helyett*

4%***



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 2022. július 01 – augusztus 31. között, illetve a készlet erejéig érvényes.

Baba krémtusfürdő 
különböző illatban, 400ml

Swiss Panthenol 
Prémium hab/spray 150ml

1x

1x

Zewa Deluxe 
papír zsebkendő

Teva Valeriana Night Forte 
kapszula 

90x

60x

Gyengéd ápolás 1920 óta. Gon- 
doskodhatunk vele magunkról 
és az egész családról is finom 
illatával minden nap. Bőrbarát 
pH értékű, bőrgyógyászatilag 
tesztelt.

Gyors és hatásos segítséget nyújt a 
napégette bőr regenerációjára és ápo-
lására. A hab gyorsan és maradékta-
lanul felszívódik a bőrbe. Hatékonyan 
használható érzékeny bőrre is.

Három rétegű papír zsebkendő.

Gyógynövény-kivonatokat tartalmazó étrend-kiegé-
szítő lágyzsletin kapszula. Macskagyökér, komló és 
golgotavirág kivonattal a nyugodt, pihentető alvásért.

649 Ft**
1,62 Ft/ml

699 Ft helyett*

7%***

2349 Ft**
15,66 Ft/ml

2645 Ft helyett*

11%***

389 Ft**
4,32 Ft/db

410 Ft helyett*

5%****

3239 Ft**
53,98/db

3695 Ft helyett*

12%***


