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Áraink 2016. december 10-től 
2017. január 20-ig érvényesek 

a lent felsorolt patikákban

Pingvin
vitália árhírek

Új
termék-család!

reformélelmiszerek

Tropy Kókuszliszt, 
500 g
régi ár: 969 Ft, kedvezmény: 270 Ft, 28%, egységár: 1,40 Ft/g

Tropy Zabpehely, 500 g
régi ár: 369 Ft, kedvezmény: 100 Ft, 27%, egységár: 0,54 Ft/g

Tropy Xilit, 1000 g
régi ár: 2319 Ft, kedvezmény: 650 Ft, 28%, egységár: 1,67 Ft/g

Tropy Eritrit, 1000 g
régi ár: 2499 Ft, kedvezmény: 830 Ft, 33%, egységár: 1,67 Ft/g

Tropy Szódabikarbóna, 1000 g
régi ár: 399 Ft, kedvezmény: 130 Ft, 33%, egységár: 0,27 Ft/g

Pingvin ár:

699Ft

Pingvin ár:

269Ft

Pingvin ár:

1669Ft

Pingvin ár:

1669Ft

Pingvin ár:

269Ft

Meghitt, békés ünnepeket,
eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánnak

a Pingvin Patikák!

Lándzsás útifű Jó éjszakát!
Gyógynövény tartalma jótékony hatású a torokra és 
hozzájárul a pihentető alváshoz. Jó ízű segítség az őszi-
téli meghűléses időszakban. Alkoholmentes, hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz. Cukorbetegek is fogyaszthatják.

Lándzsás útifű

Lándzsás útifű + Echinacea + C-vitamin 
hatóanyagai hozzájárulhatnak a légúti 
rendszer egészségének megőrzéséhez 
és az immunrendszer normál mű-
ködéséhez. Alkohol- és cukormentes. 
12 éves kortól adható.

Lándzsás útifű hozzájárul a felső légutak 
egészséges működéséhez. Felnőtteknek 
és gyermekeknek 3 éves kortól ajánlott. 
Nem tartalmaz alkoholt.

dr. theiss Lándzsás útifű tartalmú 
folyékony étrend-kiegészítők, 100 ml

dr. theiss Lándzsás útifű 
köhögés elleni cukorka, 50 g

Lándzsás útifű kivonatot, mézet és C-vitamint 
tartalmazó cukorka. Összetevői révén jótékonyan 
hat a torokra.

Pingvin ár:

449Ft

-25%

Megtakarítás:

150 Ft

köhögésre

Pingvin ár:

1099Ft

-21%

Megtakarítás:

300 Ft

régi ár: 439 Ft*, egységár: 299,00 Ft/db

aJakápoLó a hidEg napokra!

régi ár: 1399 Ft*, egységár: 10,99 Ft/ml

régi ár: 599 Ft*, egységár: 8,98 Ft/g

azonos áron

Pingvin ár:

299Ft

Eveline

ajakápoló
Extra soft bio, 1 db 

Koncentrált ajakápoló szérum, SPF 15. Hosszan 
tartó hidratálást  és védelmet biztosít, A mandula, 
avokádó és kókusz olajok intenzíven táplálják és 
feszesítik az ajkakat.
Az aloe vaj és az A-, E-vitaminok hidratálnak és 
csillapítják az irritációkat. Azonnali megkönnye-
bülést hoz a kiszáradt kirepedezett ajkaknak.

A krém mandulaolaj és shea vaj tartalma miatt kiválóan 
kondicionálja a szemkörnyék érzékeny bőrét. A szemkör-
nyékápoló eltünteti a szem alatti táskákat és karikákat.

aromax Botanica szemkörnyék-
ápoló krém, 15 ml

TermészeTes kozmeTikumok

régi ár: 2589 Ft*, egységár: 39,98 Ft/ml

Magas makadámdió olajtartalma 
segít megnyugtatni az érzékeny, 
irritációra hajlamos bőrt. Rendkívül 
bőrbarát, kiváló megoldást jelenthet 
a száraz, érzékeny bőr ápolására, 
vagy rosacea enyhítésére. 

aromax Botanica sensitive

nappali arckrém, 50 ml

Magas szőlőmagolaj-tartalma hatéko-
nyan és tartósan hidratálja a bőrt, védi a 
külső környezeti hatásoktól. Javítja a bőr 
simaságát és rugalmasságát, regenerálja 
a kollagén szöveteket. 

aromax Botanica 

éjszakai krém, 50 ml

régi ár: 2589 Ft*, egységár: 133,27 Ft/ml

Pingvin ár:

1999Ft-23%

Megtakarítás:

590 Ft

azonos áron

Laktózmentes, 
gluténmentes, 
hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz, 
alacsony telített 
zsírsav tartalmú, 
vegán termék.

tEJpótLó itaLok

Costa rizsital vagy 

zabital, 1 liter 

régi ár: 599 Ft*, egységár: 0,48 Ft/ml

Pingvin ár:

479Ft

-20%

Megtakarítás:

120 Ft

azonos áron

Zöldbűzafű, zöldtea, 
almalé, agavesűrítmény, 
citromlé és mikroalga 
koktél.

Bio Búzafű itaL

dr. steinberger

Bio zöldbúzafű-
koktél, 750 ml 

-20%

Megtakarítás:

360 Ft

Pingvin ár:

1479Ft

régi ár: 1839 Ft*, egységár: 1,97 Ft/ml

élvezeTi Teák

Fehér tea fűszeres narancs íze-
sítéssel, gyümölcstea forraltbor 
ízesítéssel, rooibos tea fahéjjal és 
szilvával, gyümölcstea sütemény 
ízesítéssel.

naturland Téli 
teaválogatás 
30×2 g

régi ár: 1299 Ft*, egységár: 33,30 Ft/filter

Pingvin ár:

999Ft-23%

Megtakarítás:

300 Ft

Herbária
gyümölcsteák:
feketeribizli vagy
gránátalma vagy málna 
ízű, 20 filter

régi ár: 419 Ft*, egységár: 14,95 Ft/filter

Pingvin ár:

299Ft-29%

Megtakarítás:

120 Ft

1 filtert kb. 2 dl fórró vízzel leöntve, 
5-6 perc áztatás után fogyasztható.

puding édEsítővEL

stevida pudingporok:
csokoládés vagy vaníliás, 2 x 4 adag 

Pudingpor steviával édesít-
ve. A pudingpor 2 tasakba 
van szétosztva, tasakonként 
4 adag puding készíthető 
belőle, 500 ml tej hozzáadá-
sával.

Pingvin ár:

999Ft

-34%

Megtakarítás:

520 Ft

régi ár: 1519 Ft*, egységár: 124,87 Ft/adag

Pingvin ár:

549Ft

-20%

Megtakarítás:

140 Ft

éden prémium kókusz 
italpor vegán, 250 g

régi ár: 689 Ft*, egységár: 2,20 Ft/g

Felhasználható önmagában tehéntej 
helyettesítésére, turmixok, reggeli 
italok, levesek, ázsiai ételek és süte-
mények készítéséhez.

-23%

Megtakarítás:

590 Ft

Pingvin ár:

1999Ft

azonos áron

azonos áron

-32%

Megtakarítás:

140 Ft
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damona Termékek

DAMONA Kalcium + Magnézium + Cink 
tabletta, 100 db  egységár: 8,99 Ft/db 899 Ft

Kalciumot, magnéziumot és cinket tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta.
A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához,a magnézium hozzájárul az izom és idegrendszer nor-
mál működéséhez.

DAMONA Multivitamin felnőtteknek 
tabletta, 180 db  egységár: 13,88 Ft/db 2499 Ft

Komplex vitaminkészítménnyel, melyben a napi vitalitáshoz szükséges vitaminok egyben megtalálhatóak.

DAMONA Lutein forte 10 mg 
tabletta, 30 db  egységár: 36,63 Ft/db 1099 Ft

Luteint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta.

• vitaminok • ásványi anyagok • gyógynövények • speciális készítmények

régi ár: 1199 Ft*, egységár: 29,97 Ft/db

a normáL vérCukorszint 
fennTarTásához

intErhErB napi1  

Zöld tea Extraktum 
360 mg kapszula, 30 db

A zöld tea támogatja az anyag-
cserét, szerepe van a zsírok oxi-
dációjában, ezáltal a testtömeg-
kontrollban.  Fogyókúrák javasolt 
kiegészítője. Közreműködik az 
egészséges szívműködés fenn-
tartásában, az emésztőrendszer 
normál működésében is.

régi ár: 1239 Ft*, egységár: 31,63 Ft/db

Pingvin ár:

949Ft

-23%

Megtakarítás:

290 Ft

A fahéj szerepet játszik a vércu-
kor értékek megfelelő szinten 
tartásában, hozzájárul az emész-
téshez, részt vesz a jó koleszterin 
(HDL) képződésében. A hozzáadott 
krómnak szerepe van a makrotáp-
anyagok anyagcseréjében, valamint 
a normál vércukorszint fenntartá-
sában. 1 kapszulában lévő 200 mg 
kivonat megfelel 2000 mg fahéj 
őrleménynek.

Pingvin ár:

899Ft

-25%

Megtakarítás:

300 Ft

az anyagCsErE támogatására, 
fogyókúra kiEgészítésérE

intErhErB napi1  

Fahéj Extraktum 
200 mg kapszula, 30 db

iLLóoLaJok

régi ár: 1199 Ft*, egységár: 89,90 Ft/ml

-25%

Megtakarítás:

300 Ft

Borsosmenta olaj  Antimikrobiális, emésztésjavító, epehajtó, 
görcsoldó, frissítő, helyi érzéstelenítő és fájdalomcsillapító 
hatásokkal rendelkezhet, ezért alkalmazása meglehetősen 
sokrétű. Különböző légúti megbetegedések kezelésére 
inhalálószerek, légzéskönnyítő szaunaolajok, mellkasi krémek 
és bedörzsölők alkotórészeként kerül felhasználásra.
Citromos Eukaliptusz olaj Antimikrobiális, gyulladáscsök-
kentő, fájdalomcsillapító, nyugtató és rovarriasztó hatásokkal 
rendelkezhet. Ezen hatásai miatt légúti- és mozgásszervi 
panaszok, bőrfertőzések kezelésére, különböző készítmények 
összetevőjeként használják fel.
fahéj olaj Antimikrobiális, fertőtlenítő, parazita és vírusellenes, 
gyulladásgátló, általános tonizáló hatással rendelkezhet. Al-
kalmazásának legfontosabb területei a hűléses megbetege-
dések, légúti fertőzések és szájüregi gyulladások, melyeknél 
megfázás elleni cseppek és szájüregi öblögetők, valamint 
inhalálószerek alkotórészeként kerül felhasználásra.

Aromax 100%-ban natúr 
minőségi illóolajok, 10 ml

Pingvin ár:

899Ft

nEm Csak sportoLóknak!

Wundmed Kineziológiai szalag, 
fekete, kék, rózsaszín, sárga, 1 db, 5 cm x 5 m 
Enyhíti a fájdalmat, javítja az izom- és ízületi funkciókat. 
Klinikailag tesztelve. 100% pamutanyagból készült, orvosi 
ragasztóval van ellátva, ami bőrbarát. Légáteresztő, lehet 
benne fürdeni és sportolni. Ragasztási technikától függően, 
akár 4-8 napig is fent marad, 140-160%-ban nyújtható.

-26%

Megtakarítás:

630 Ft

Pingvin ár:

1799Ft
régi ár: 2429 Ft*, egységár: 1799,00 Ft/db

azonos áron

azonos áron

**A kocká zatokról és mellékhatásokról ol  vassa el a beteg tájé koztatót, 
vagy kérdezze meg kezelő  or vosát, gyógyszerészét!

naturland® Propolisz 
csepp, 30 ml**

Felső légúti megbetegedések megelőzé-
sére, illetve enyhítésére, húgyúti és gyo-
mor-bélrendszerben fellépő gyulladások 
kiegészítő kezelésére, valamint a szervezet 
védekezőképességének erősítésére.
Gyógyhatású készítmény.

Légúti panaszokra

régi ár: 1259 Ft*, egységár: 31,63 Ft/ml

Pingvin ár:

949Ft

-25%

Megtakarítás:

310 Ft

régi ár: 2069 Ft*, egységár: 139,90 Ft/tasak

symptomed Wick
belsőleges oldathoz por 
citrom ízű, 10×5 g**

A Symptomed Wick megszünteti a meg-
fázás 5 zavaró tünetét, mint például a 
lázat, fejfájást, végtagfájdalmakat, torok-
fájást és orrdugulást egy citromízű forró 
ital enyhülést adó élményével. Hatékony 
lázcsillapító egy bögre forró italban.Pingvin ár:

1399Ft

-32%

Megtakarítás:

670 Ft
megfázásra

régi ár: 2199 Ft*, egységár: 46,84 Ft/db

Degasin, 32 kapszula***

A Degasin a gázképződéssel 
járó panaszok enyhítésére szol-
gál, ezáltal csökkenti az olyan 
hasi panaszokat, mint 
a felfúvódás, puffadás és hasi 
feszülés.
Orvostechnikai eszköz.

Pingvin ár:

1499Ft

-32%

Megtakarítás:

700 Ft
Strepfen® Direkt 16,2 mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott olda-
tos spray, 15 ml**

Erős fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, már 5 
perc után hat, hatása akár 6 órán át tart. Torokfájdalom, 
torokduzzanat és nyelési nehézségek kezelésére javasolt, 
nyugtató hatású spray, menta és cseresznye ízesítéssel. 
Az egyetlen engedélyezett flurbiprofén tartalmú száj-
nyálkahártyán alkalmazott spray az akut torokgyulladás 
rövidtávú, tüneti kezelésére.

Torokgyulladásra

Pingvin ár:

1499Ft

-27%

Megtakarítás:

550 Ft

régi ár: 2049 Ft*, egységár: 99,93 Ft/ml

puffadás

***A kockázatokról olvassa el a használati
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

BCAA = L-leucin – L-izoleucin – 
L-valin (2:1:1) keveréke. 2000 mg 
esszenciális aminosav, glutamin 
3000 mg. A termék kellemes íze 
nagyban hozzájárul a sikerhez. 
Szénhidrát tartalma 0. C-vitamin 
tartalom: 250 mg/l. Természete-
sen ásványvízből készül.

absolute Live

BCAA 2000 mg,

Glutamin 3000 mg,
narancs ízű, 1000 ml

sportoLáshoz

-21%

Megtakarítás:

90 Ft

Pingvin ár:

349Ft régi ár: 439 Ft*,
egységár: 0,35 Ft/ml

vitaking Vitamin 
D-2000 iu, 90 kapszula

d-vitamin

a Vitaking D3-vitamin 
2000NE kapszulánként 
2000 NE (50 micro-
gramm) D-vitamint tar-
talmaz, mely hozzájárul 
az egészséges csonto-
zathoz és az izomműkö-
dés és immunrendszer 
normál működéséhez.

Válogatott, minőségi 
alapanyagokból készült. 
Prémium kategóriás, minő-
ségi C-vitamin készítmény 
minden egyes tabletta 
rengeteg citrus bioflavono-
idot tartalmaz, valamint sok 
acerola és csipkebogyó 
található benne.

vitaking Vitamin C-1000 
bioflavonodiokkal, csipkebogyóval 
és acerolával, 90 kapszula

C-vitamin

régi ár: 1709 Ft*, egységár: 13,32 Ft/db

-30%

Megtakarítás:

510 Ft

Pingvin ár:

1199Ft

-23%

Megtakarítás:

500 Ft

régi ár: 2199 Ft*, egységár: 18,88 Ft/db

Pingvin ár:

1699Ft

régi ár: 979 Ft*,
egységár: 6,99 Ft/ml

gyógynövénykrém

Pingvin ár:

699Ft

-29%

Megtakarítás:

280 Ft

A 12 gyógynövény kivonatát és illóolaját tartalma-
zó készítmény ajánlott mozgásszervi panaszok 
esetén az érintett testrész masszírozására valamint 
horzsolások, rovarcsípések hűsítésére és ápolására. 
A benne lévő gyógynövények enyhíthetik a fájdalo-
mérzetet és segíthetik a bőr hámosodását. 

uW prémium
Csodabalzsam, 100 ml

régi ár: 1599 Ft*,
egységár: 15,70 Ft/db

Bioheal Valeriana Komplex 
macskagyökér+golgotavirág+komló-
toboz, 70 kapszula
A termék természetes összetevői, a macskagyö-
kér, a golgotavirág és a komlótoboz hozzájárulnak 
a pihentető alváshoz és a megfelelő relaxációhoz. 
A termék rendszeres fogyasztása esetén sem ala-
kul ki a hozzászokás.

-31%

Megtakarítás:

500 Ft

pihEntEtő aLvásért 

Pingvin ár:

1099Ft

gyógynövényEs krém

hErBioticum Lóbalzsam 
+ Chili, 500 ml -38%

Megtakarítás:

550 Ft

régi ár: 1449 Ft*, egységár: 1,80 Ft/ml

Pingvin ár:

899Ft

A HERBioticum lóbalzsam 
készítménye vérbőséget 
okozó chili paprika kivonatot 
tartalmazó ápoló készítmény. 
Gyulladáscsökkentő és görcs-
oldó hatású, csökkenti 
a reumás tüneteket.
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Reducer tea - vérnyomást szabályozó teakeverék

Controller tea - vércukorszint szabályozó teakeverék

Regulater tea - koleszterinszint szabályozó teakeverék

Gyógynövény teák, aromazáró csomagolásban, 20 db filter/doboz

kozmeTikumok

-23%

Megtakarítás:

270 Ft

Pingvin ár:

899Ft

farmona testvaj 
licsi és rambután,
275 ml 

A rendkívül édes licsi össze-
kapcsolva a lédús rambu-
tánnal, elbűvölő nyári este 
az óceán mellett illatát adja 
a bőrnek. Az afrikai karitévaj-
nak köszönhetően mélyen 
hidratál, táplál és feszesít, 
a bőr kellemesen puha, 
gyengéd és selymesen sima 
lesz. Minden bőrtípusra. 
Hidratál, táplál, kisimít.

régi ár: 1169 Ft*, egységár: 3,27 Ft/ml

-23%

Megtakarítás:

360 Ft

Pingvin ár:

1199Ft
régi ár: 1559 Ft*, egységár: 23,98 Ft/ml

Eveline argán olajos arckrém, nappali 
vagy éjszakai, 50 ml 

Az argán olaj széria az Eveline Cosmetics laboratórium által kifejlesztett 
ránctalanító program amely látványos bőr megújulást biztosít. Értékes 
argán olajban gazdag formulája kisimítja még a mély ráncokat is, intenzíven 
regenerál és táplál, helyreállítva a bőr fiatalos ragyogását. Az innovatív 
formula gazdag argán olajban, bioHyaluron Complex™ és szója proteinek 
tökéletesen hidratálják, regenerálják, táplálják és erősítik a bőrt. Látható-
an csökkenti a ráncokat, mimikai vonalakat és szarkalábakat. Javítja a bőr 
tömörségét és rugalmasságát, feszesít. A bőr bársonyosan sima és puha 
tapintású lesz. Visszaállítja az arcszín vitalitását és fiatalos ragyogását.

 „három tEstőr” - a tErmészEt ErEJévEL

Pingvin ár:

999Ft

-20%

Megtakarítás:

250 Ft

régi ár: 1249 Ft*, egységár: 49,95 Ft/filter

Természetes cukor átalakításával előállított 
szukralóz tartalmú édesítőszer. 1 tabletta 
megfelel 1 teáskanál cukor édességének.

Borchers szukralóz alapú

édesítőtabletta,
300 db

édEsítők

-21%

Megtakarítás:

160 Ft

Pingvin ár:

599Ft
régi ár: 759 Ft*, egységár: 2,00 Ft/db

-21%

Megtakarítás:

270 Ft

Pingvin ár:

999Ft

Borchers Stevia folyékony 
édesítő, 125 ml 

Természetes, növényi édesítőszer. Kellemes ízű, 
kalóriatartalma: 0. Vegan, gluténmentes prémium 
minőségű német termék. Ajánljuk fogyókúrázóknak, 
cukorbetegeknek és mindenkinek, aki egészsége-
sebben szeretne élni!

régi ár: 1269 Ft*, egységár: 7,99 Ft/ml

kiddylicious Gyümölcs- 
kukacok almás, vagy trópusi 
gyümölcsös, 12 g 

Tökéletes gyümölcsös falatok. Pürésített gyümölcsből 
készül. Tökéletes sütéshez és díszítéshez is.
Ajánlott 12 hónapos kortól. 

gyümöLCsös CsEmEgék

-20%

Megtakarítás:

60 Ft

Pingvin ár:

239Ft

régi ár: 299 Ft*, egységár: 19,92 Ft/g

tEJérzékEnyEknEk

Joya Kókuszital, kalciummal, 
1 liter Laktóz és koleszterinmen-

tes, hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz.
Vegán.

-20%

Megtakarítás:

140 Ft

Pingvin ár:

549Ft

régi ár: 689 Ft*,
egységár: 0,55 Ft/ml

Bauer® Bio Céklalé, 
980 ml

A Bauer BIO Céklalé 
100%-os, tejsavas 
erjesztésű, frissen beta-
karított céklák levéből 
készül. Nem tartalmaz 
tartósítószert, és más 
adalékot.

Bio zöLdségLé

-22%

Megtakarítás:

230 Ft

Pingvin ár:

799Ft

régi ár: 1029 Ft*,
egységár: 0,82 Ft/ml

sTevia TarTalmú 
gyümöLCsLEkvár

Sárgabarack extra dzsem, 200 g 

Természetes édesítőkkel, mint fruktózzal (természetes 
gyümölcscukor) és a stevia növény leveléből kivont szteviol-
glikoziddal készült 45% gyümölcstartalmú diabetikus dzsem. 
Fogyókúrázók és szénhidrát-anyagcsere zavarban szenvedők 
mellett ajánlott mindenkinek, aki egészségesebben szeretne 
táplálkozni.

-20%

Megtakarítás:

120 Ft

Pingvin ár:

479Ft

régi ár: 599 Ft*, egységár: 2,40 Ft/g

absolute Live

Power Fruit 
alma-narancs-banán ízű
multivitamin ital, 750 ml

Steviával édesítve, 
1000 mg C-vitaminnal dúsítva.
12% gyümölcstartalommal.

CukormEntEs itaL

-10%

Megtakarítás:

30 Ft

Pingvin ár:

269Ft
régi ár: 299 Ft*,
egységár:
0,36 Ft/ml

BioCo® E-vitamin 400 IU,
60 kapszula

A készítmény magas, 400 nemzetközi egység (268,45 mg) 
E-vitamin tartalommal rendelkezik kapszulánként, ezáltal ak-
tívan járul hozzá szervezetünk E-vitamin szükségletének fe-
dezéséhez. Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

Pingvin ár:

1299Ft

-30%

Megtakarítás:

550 Ft

E-vitamin

régi ár: 1849 Ft*, egységár: 21,65 Ft/db

BioCo® ImmunTrió, 60 tabletta

A termék három értékes növényi kivonat kombinációját 
tartalmazza (csipkebogyó-, Echinacea-, Panax ginseng 
gyökér kivonat), melyek hozzájárulhatnak az immunrend-
szer egészséges működéséhez.

Pingvin ár:

1999Ft

-29%

Megtakarítás:

820 Ft

immuniTás

régi ár: 2819 Ft*, egységár: 33,32 Ft/db

Eurovit D-vitamin 2000NE, 
60 tabletta
Magas hatóanyag tartalmú D-vitamin, amely a téli 
napfényhiány idején már napi 1 tabletta szedése mellett 
biztosítja a 2000 nemzetközi egységnyi D-vitamin 
bevitelt.
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, 
Pallagi út 13.

Pingvin ár:

1299Ft -30%

Megtakarítás:

560 Ft

régi ár: 1859 Ft*, egységár: 21,65 Ft/db

d-vitamin

azonos áron

azonos áron

azonos áron

Edel White gyerek fogkrém, 7 x 9,3 ml

Fehérítő hatású (kávé, tea, cigaretta általi elszíneződéseket több árnyalattal 
javítja). Fogzománc polírozó aktív szemcse tartalommal.

fogápoLás

régi ár: 1999 Ft*, egységár: 15,99 Ft/ml

7-féle ízű fogkrém a hét napjaira. 6 éves korig.-40%

Megtakarítás:

800 Ft

Edel White fogkrém, 75 ml

régi ár: 1999 Ft*, egységár: 18,41 Ft/ml

Pingvin ár:

1199Ft



 

Áraink 2016. december 10-től 2017. január 20-ig érvényesek

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATUNKAT A KÖVETKEZŐ PINGVIN PATIKÁKBAN:
6500 Baja, Vörösmarty u. 6. Tel.: (79) 520-060, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig  |  6640 Csongrád, Dob u. 2. Tel.: (63) 571-440, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig | 4025 Debrecen, Hatvan u. 22/C. Tel.: (52) 520-822, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig | 4026 Debrecen, Mester u. 7. Tel.: (52)531-453, nyitva 
tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig | 4025 Debrecen, Petőfi tér 1. Tel.: (52) 500-313, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3., Tel.: (62) 533-747, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig | 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1. Tel.: (76) 504-672, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig 
| 6000 Kecskemét, Batthyány út 37. Tel.: (76) 504-254, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig Sz: 8-13-ig | 6000 Kecskemét, Alföld áruház, Deák Ferenc tér 6. Tel.: (76) 506-668, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig |  6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. Tel.: (76) 560-081, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig | 5540 Szarvas, 
Kossuth u. 21/a. Tel.: (66) 311-616, nyitva tartás: H-P: 7.30-18-ig, Sz: 7.30-12-ig | 6720 Szeged, Dugonics tér 1. Tel.: (62) 426-330, nyitva tartás: H-P: 7.30-19.30-ig, Sz: 7.30-13-ig |  6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71. Tel.: (62) 555-712, nyitva tartás: H-P: 8-19-ig, Sz: 8-13-ig | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat 
a József Attila sgt. felől) Tel.: (62) 555-440, nyitva tartás: H-P: 7.30-18,30-ig, Sz: 8-13-ig |  6726 Szeged, Szolgáltató sor 1. Tel.: (62) 435-916, nyitva tartás: H-P: 7.30-18,30-ig, Sz: 8-13-ig |  6600 Szentes, Nagyörvény u. 59. Tel.: (63) 312-390, nyitva tartás: H-P: 7.30-18-ig, Sz: 7.30-12-ig 

Gyógyszertárainkban a következő egészségpénztári kártyákat, bankkártyákat és utalványokat áll módunkban elfogadni:  (Adoszt) NAVOSZ Egészségpénztár, Allianz Hungária Egészségpénztár, (AXA) Prémium Egészségpénztár, Dimenzió Egészségpénztár, Generali 
Önkéntes Egészségpénztár, Honvéd Önkéntes Egészségbiztosítási Pénztár, IZYS Országos Egészségpénztár, IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár, Medicina Egészségpénztár, MKB Egészségpénztár, OTP Egészségpénztár, Patika Egészségpénztár, PRO VITA Első Magyar 
Kiegészítő Egészségpénztár, Quaestor Egészségpénztár, Tempo Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár, Vasutas Önkéntes Egészségpénztár, Vitamin Egészségpénztár, Wellness Egészségpénztár /  Erzsébet utalványok: gyermekvédelmi (zöld), ajándék (barna) étkezési 
(sárga), Sodexo Ajándék Pass, Sodexo Bónusz Pass, /  Maestro, Mastercard, Visa, JCB, American Express. A lehetőségek gyógyszertáranként eltérhetnek, kérjük érdeklődjön a patikában!

* régi ár = A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott normál eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz 
A kedvezmények csak vény nélkül kapható, nem tb támogatott készítményekre vonatkoznak. Az akciós ajánlat a kiadványban megjelölt üzletekben, a készlet erejéig érvényes. Az esetleges nyomdai, szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk!  

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.  A százalékban számított engedmény az akciós újságban egész számra kerekítve jelenik meg. A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól. Jelen ajánlat nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő 
gyógyszertárak szolgáltatásainak népszerűsítését szolgálja. Kiadja a Pharmainvest Zrt. Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: 62/550-510, info@pingvinpatika.hu

Az étrend-kiegészítő termékek fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól.4
Egészségpénztári kár- 
tyára is megvásárolható.JelmaGYaráZat:

Az Advantage rácseppegtető oldat 1 napon belül elpusztítja a macskán és hobbinyúlon 
élősködő kifejlett bolhákat. A kifejlett bolhák mellett az Advantage spot-on megöli a kezelt 
macska környezetében levő bolhalárvákat is! Egyetlen kezelés 4 héten át előzi meg a cicák 
újrafertőződését. A megázás a hatékonyságot nem befolyásolja. 

régi ár: 539 Ft*,
egységár: 4,29 Ft/g

CukormEntEs CsEmEgék

glulu kekszek:
cukormentes mandulás zabkeksz, vagy 
cukormentes magvas grissini, 100 g 

Cukor-, glutén- 
és laktózmentes 
termékek. 

-20%

Megtakarítás:

110 Ft

Pingvin ár:

429Ft

-21%

Megtakarítás:

120 Ft Pingvin ár:

449

gullón kakaós keksz
cukormentes, 210 g 

Kakaós keksz krémtöltelékkel, hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz.

régi ár: 569 Ft*, egységár: 2,14 Ft/g

tápLáLékkiEgészítők sportoLóknak!

Biotechusa L-Carnitine
áfonya-málna pezsgőtabletta, 20 db

Az L-karnitin pezsgőtabletták tablettánként 500 mg L-karnitin L-tartrátot 
tartalmaznak. Kimondottan olyan eltökélt sportolók számára készültek, 
akik erőnléti céljaik eléréséhez szeretnének profi segítséget kapni. A hideg 
vízben is feloldható pezsgőtablettákból frissítő, ízletes ital készíthető. Az 
L-karnitin pezsgőtabletták az összes többi BioTech USA termékhez hason-
lóan biztonságos, gondosan kiválasztott összetevőket tartalmaznak.

-21%

Megtakarítás:

210 Ft Pingvin ár:

789Ft régi ár: 999 Ft*,
egységár: 39,45 Ft/db

Biotechusa

Nitro Pure Whey 
protein italpor, 
csokoládé ízű, 454 g

A Nitro Pure Whey egy professzionális 
fehérje kiegészítő. A fehérje az izmok 
növekedésében és fenntartásában 
játszik szerepet.

-19%

Megtakarítás:

700 Ft

Pingvin ár:

2989Ft
régi ár: 3689 Ft*, egységár: 6,58 Ft/g

gluTénmenTes élelmiszerek

-21%

Megtakarítás:

100 Ft

Pingvin ár:

379Ft régi ár: 479 Ft*,
egységár: 3,79 Ft/g

glulu

csokoládés 
zabkeksz,
100 g 
Glutén-, laktóz- 
és tojásmentes 
zabkeksz. 

régi ár: 349 Ft*, egységár: 1,86 Ft/g

Love diet zabpehely,
gluténmentes, 400 g 

100%-ban zabmagból készült egészséges, 
gyors reggeli, vízzel, vagy tejjel. 

schär Classic
gluténmentes 
szeletelt
kenyér,
300 g

Gluténmentes, lak-
tózmentes tejmentes 
és tojásmentes friss 
szeletelt kenyér.

-20%

Megtakarítás:

210 Ft

Pingvin ár:

849Ft
régi ár: 1059 Ft*,
egységár: 2,83 Ft/g

-21%

Megtakarítás:

310 Ft

Pingvin ár:

1149Ft

A Dr. Herz Angelica extraktum 
termék a benne lévő ható-
anyagoknak köszönhetően 
hozzájárulhat az eredményes 
testsúlycsökkentéshez.

gyógynövény kivonatok

-25%

Megtakarítás:

330 Ft

Pingvin ár:

999Ft

dr. herz grapefruit-
mag csepp + C-vitamin,
20 ml 

A grapefruit mag kivonat segítheti 
az immunrendszert, kedvező hatásai 
lehetnek lábadozás alatt valamint téli, 
megfázásos időszakban is. Hozzájárulhat 
a szervezet egészséges működésének 
fenntartásához, stresszes életmódot 
élőknek fizikai és szellemi igénybevétel 
esetén kimerültség, gyengeség, tavaszi 
fáradtság esetén kedvező hatással 
rendelkezhet.

régi ár: 1329 Ft*, egységár: 49,95 Ft/ml

dr. herz Angelica
extraktum
+ keserűnarancs,
60 kapszula 

-22%

Megtakarítás:

920 Ft

Pingvin ár:

3199Ft

régi ár: 4119 Ft*, egységár: 53,32 Ft/db

Extrudált, töltött, ropogós gabona párnák. 

dexi

Crispy
pillows 
vanília ízesítéssel, 150 g

schär Mix B 
gluténmentes liszt, 
1000 g

Glutén-, tej-, és tojásmentes 
lisztkeverék föleg kenyér 
sütéshez.

-20%

Megtakarítás:

70 Ft

Pingvin ár:

279Ft

-20%

Megtakarítás:

150 Ft

Pingvin ár:

599Ft

régi ár: 1459 Ft*, egységár: 1,15 Ft/g

régi ár: 749 Ft*, egységár: 1,50 Ft/g

BoLha ELLEn maCskáknak és nyuLaknak 

Advantage 40 spot on 
macskáknak és nyulaknak
4 kg-ig, 4 x 0,4 ml

-12%

Megtakarítás:

630 Ft

régi ár: 5399 Ft*, egységár: 1192,25 Ft/amp.

Advantage 80
spot on macskáknak és nyu-
laknak 4 kg felett, 4 x 0,8 ml

-12%

Megtakarítás:

590 Ft

Pingvin ár:

4489Ft

Foresto nyakörv

Szabadalmaztatott eljárás segítségével a hatóanyagok folyamatos, alacsony dózisú felsza-
badulását teszi lehetővé – akár 8 hónapon keresztül. Ez kiváló védelmet biztosít kutyájának, 
nem csak elpusztítva a kullancsokat és bolhákat, de el is riasztja a kullancsokat, mielőtt csíp-
nének. Ezzel a kullancsok által terjesztett betegségek átvitelének kockázatát is csökkenti. 

kuLLanCsok és BoLhák ELLEn

régi ár: 5079 Ft*, egységár: 1122,25 Ft/amp.

-12%

Megtakarítás:

990 Ft

Pingvin ár:

7599Ft

régi ár: 8589 Ft*,
egységár: 7599,00 Ft/db

-12%

Megtakarítás:

790 Ft

Pingvin ár:

6059Ft

régi ár: 6849 Ft*,
egységár: 6059,00 Ft/db

macskáknak és kistestű 
kutyának (8 kg-ig), 1 db

nagytestű kutyának
(8 kg felett), 1 db

-25%

Megtakarítás:

100 Ft

Pingvin ár:

299Ft régi ár: 399 Ft*,
egységár: 2,99 Ft/g
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Pingvin ár:

4769Ft


