
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 
SZEPTEMBER – OKTÓBER HÓNAPBAN 
(SZENT MIHÁLY HAVA – MINDSZENT HAVA)

Az ajánlat 2022. szeptember 01 – október 31. között,  illetve a készlet erejéig érvényes.

®

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

Allergiás tünetek enyhítésére.24 órás hatás.

Dassergo 5 mg 
filmtabletta

30x
Nicorette Quick spray 
1mg/adag 
szájnyálkahártyán alkalmazott 
oldatos spray, 13,2ml oldat/spray

2x

A nikotin utáni vágy és a dohányzás azonnali vagy 
fokozatos abbahagyásával összefüggésben jelentkező 
megvonási tüntek enyhítésére. Egy adag spray 1mg 
nikotint juttat a szervezetbe.

1999 Ft**
66,63 Ft/db

2218 Ft helyett*

10%***

6379 Ft**
241,63 Ft/ml

6999 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. szeptember 01 – október 31. között,  illetve a készlet erejéig érvényes.

Advil Ultra Forte 
400mg lágy kapszula

Béres Actival Senior Plus
filmtabletta

Detralex 
500mg filmtabletta

24x

120x

60x

Béres Actival Kid Gumivitamin 
cukormentes 

BioCo  
ProstaMen tabletta

Espumisan Gyöngy 
40mg lágy kapszula

50x

80x

50x

Fejfájás, migrén, reumás és izomfájdalom, hátfájás, 
fogfájás, menstruációs fájdalom, láz valamint megfá-
zásos és influenzás tünetek kezelésére. Gyors és 8 órán 
át tartó fájdalomcsillapító hatás.

Multivitamin ásványi anyagokkal és nyomelemekkel 
50 éven felülieknek.

A Detralex filmtabletta érvédő hatású gyógyszer. Gá-
tolja a vénák tágulását és növeli a hajszálerek ellen-
állását.

A készítmény fogyasztása 
hozzájárul a megfelelő vi-
taminbevitelhez.

Alkalmazása első-
sorban 45 év feletti 
férfiak számára java-
solt, a prosztata és 
a húgyúti rendszer 
megfelelő működé-
sének támogatására.

A gyomor és a belek bélgázzal összefüggő panaszai- 
nak tüneti kezelésére, mint például gázfelhalmozó-
dás okozta haspuffadás (meteorizmus), bélgázosság, 
teltségérzés.

2909 Ft**
121,2 Ft/db

2995 Ft helyett*

3%***

5509 Ft**
45,9 Ft/db

6150 Ft helyett*

10%***

5149 Ft**
85,82 Ft/db

5385 Ft helyett*

4%***

2699 Ft**
53,98 Ft/db

2992 Ft helyett*

10%***

3299 Ft**
41,24 Ft/db

3359 Ft helyett*

2%***

1669 Ft**
33,38 Ft/db

1850 Ft helyett*

10%***



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:***

A bél normál baktérium flórájának  károsodása illetve 
ennek következtében kialakult hasmenés illetve vita-
minhiány kezelésére és megelőzésére.

Flamborin 500mg/ml 
belsőleges oldatos cseppek 20ml

Mezym forte 10000 
filmtabletta

Panagin Forte 
316mg/280 mg filmtabletta

1x

60x

Magnosolv 
Granulátum tasak

Normaflore 
belsőleges szuszpenzió 5ml

Szent-Györgyi Albert 
CeDeZin immunkomplex tabletta

50x

20x

60x

Gyermek és felnőtt fájda-
lom-és lázcsillapító. Málna 
ízű.

A hasnyálmirigy eredetű emésztő enzimek képzésének 
vagy felszabadulásának,emésztési panaszokat okozó 
zavarában használható.

A gyógyszer bizonyos idült szívbetegségek (szívelégte-
lenség, szívinfarktus utáni állapot), bizonyos szívritmus 
zavarok kiegészítő kezelésére,továbbá a táplálék mag-
nézium és kálium tartalmának a kiegészítésére szolgál.

Magnéziumhiány megelőzésére és megszüntetésére 
használatos készítmény.

Hosszan tartó hatású étrend-kiegészítő tabletta. A 
Szent-Györgyi Albert Immunokomplex Cedezin ét-
rend-kiegészítő kapszula, kapszulánként 500 mg C-vi-
tamint, 1000 NE D-vitamint és 10 mg cinket tartalmaz. 
A C-vitamin, a D-vitamin és a cink egyaránt hozzájárul 
az immunrendszer normál működéséhez.
A C-vitamin és a cink hozzájárul a sejtek oxidatív stresz-
szel szembeni védelméhez.

1259 Ft**
62,95 Ft/ml

1395 Ft helyett*

10%***

2299 Ft**
45,98 Ft/db

2465 Ft helyett*

7%***

2599 Ft**
43,32 Ft/db

2865 Ft helyett*

9%***

3449 Ft**
68,98 Ft/tasak

3600 Ft helyett*

4%***

2599 Ft**
129,95 Ft/db

2875 Ft helyett*

10%***

2659 Ft**
44,32 Ft/db

2950 Ft helyett*

10%***

50x



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

Oral-B Fogkefe 
Medium

Valeriana Relax 
lágyzselatin kapszula

1x

60x

Signal Fogkrém,
különböző ízesítésben, 75ml

Xilomare 1mg/ml oldatos orrspray 
10ml

1x

1x

Felnőtt fogkefe.Közepes keménységű sörték.

A Valeriana Relax étrend-kiegészítő lágyzseletin 
kapszula olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, 
amelyek hatóanyagai hozzájárulnak a normál idegál-
lapot, a lelki egyensúly fenntartásához és az egészsé-
ges alváshoz.

A mindenapos fogápolásra.

Hatóanyaga perceken belül csökken-
ti az orrdugulást. A benne lévő ten-
gervíz enyhítheti az orrnyálkahártya 
szárazságát.Tartósítószer-mentes.
Felnőttek, valamint 12 évesnél idő-
sebb gyermekek és serdülők orrdu-
gulásának kezelésére használatos.  
7 napnál tovább nem alkalmazható.

229 Ft**
229 Ft/db

250 Ft helyett*

8%***

2999 Ft**
49,98 Ft/db

3315 Ft helyett*

10%***

319 Ft**
4,25 Ft/ml

350 Ft helyett*

9%****

1759 Ft**
175,9 Ft/ml

1945 Ft helyett*

10%***


