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A Szimpatika Gyógyszertárak 
idén megújult arculatával, logó-
jával a patikai környezeten kí-
vül eddig csak a hirdetéseken, 
online felületeinken és persze 
magazinunkban találkozhattak 
olvasóink, de ez mostantól meg-
változik. A magazint kiadó és a 
Szimpatika programot működtető 

piacvezető hazai gyógyszer-nagy-
kereskedelmi vállalat, a PHOE-
NIX Pharma Zrt., szponzorációs 
megállapodást kötött a világ egyik 
legsikeresebb női kézilabdacsa-
patával. Az együttműködésnek 
köszönhetően a sportág rajongói 
mostantól a Győri Audi ETO KC 
játékosainak mezén és a bajnoki 

mérkőzéseken is találkozhatnak 
majd a Szimpatika Gyógyszertá-
rak emblémájával. 
A szponzorációs szerződés 
aláírása után Kaló Tamás, 
a PHOENIX Pharma Zrt. vezér- 
igazgatója az alábbiakat nyi- 
latkozta: „Együttműködésünk 
alapját a Szimpatika Gyógyszer-
tárak és a Győri Audi ETO által 
képviselt közös értékek adják. 
Ezek közül a legalapvetőbb az 
egészség és az egészséges élet-
mód iránti elkötelezettség. Az 
élsportban elért sikerek nagyon 
motiválóak, hatásukra egyre 
több gyermek és felnőtt kezd el 
mozogni és tudatosabban élni. 
A Szimpatika Gyógyszertárak-
ban dolgozó szakemberek pedig 
mindent megtesznek azért, hogy 
egészségügyi tanácsokkal, és ha 
szükséges, megfelelő gyógyszer-
tári készítményekkel járuljanak 
hozzá az egészségtudatos életmód 
támogatásához.” 

Szurkoljunk együtt a kézis lá-
nyoknak, hajrá Győri Audi 
ETO, hajrá Szimpatika!

Kézenfekvő találkozás
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irritáló lehet. És az is igaz, hogy nem érződött eddig az 
életemen a kínlódás vagy a küzdelem, pedig azt szeretik 
az emberek. Tudom, hogy van valami könnyedség, ami 
körbevesz, lehet, hogy ez egy imidzs, amit én automati-
kusan sugárzok, de közben rengeteg munka, kísérlete-
zés, falnak menés áll mögöttem, a kreatív ipar, amivel 
foglalkozom, kötelezően hozza ezt nap mint nap. Mert 
sajnos nem úgy van, hogy minden sikerül, hogy a leg-
jobb ötlet mindig neked jut eszedbe. A helyzet az, hogy 
versenyben vagyok egy csomó iparágban, ha koncer-
tezem, vagy ha kommunikációs kampányt csinálok, 
ugyanolyan piaci szereplő vagyok, mint bárki más.

Ráadásul autodidakta vagy, amit azok, akik 
tanulták a szakmát, mindig irigyelni fognak,  

legyen szó a reklámiparról vagy a zenéről... Talán ez 
az utóbbi a legjellemzőbb, mert gyakran Zeneakadé-
miát végzett muzsikusokkal állsz egy színpadon.
Igen, de én soha nem mondtam, hogy zenész vagyok. 
Alapvetően dalszövegeket írok, és rátaláltam a rap mű-
fajára a 90-es évek elején, mivel az felelt meg az adott-
ságaimnak. Tudtam, hogy nem rejtőzik bennem egy 
Pavarotti, tehát ilyen ambíciókkal fölösleges lenne fel-
ugrálni a színpadra – mondta is egyszer az egyik gégé-
szem, hogy ilyen hangszálakkal az Operába is el lehet 
menni, de csak a ruhatárig. Amikor az ember meg-
érti a saját kereteit, korlátait, esetlenségét, akkor sok-
kal pontosabb lesz az önképe. Egy oktávon túl nem 
szoktam kísérletet tenni az éneklésre, de ami ebből a 
műfajból nekem kell, azt megtanultam. Van egy mon-
dás, miszerint az a tehetséges ember, aki többet tud, 
mint amennyit tanult. Ez részben és helyenként igaz 
rám is. Azoknak a dolgoknak, amikkel foglalkozom 
– dalszerzés, musical, reklám, ARC kiállítás vagy bár-
mi más – egy közös jellemzőjük van: érdeklik az em-
bereket, mivel intellektuálisan vagy emocionálisan 
megragadják őket.

Tíz éve egy beszélgetés során azt mondtad: 
„kifordult alólam az ország...”

Az ember kénytelen szembenézni azzal, hogy mivé lett 
a kultúra, a közélet, a gazdaság... Ez nem egy olyan vi-
lág, amelyben könnyű jól érezni magad, de ha állandó-
an keseregsz, az leszívja az energiáidat, és nem marad 
meg benned az, amit én úgy hívok, hogy létvágy. Ha 
jóllaksz a sikereiddel vagy a sikertelenségeiddel, ak-
kor is fontos, hogy maradjon benned éhség, kíváncsi-
ság, nyitottság – ezek nélkül nem létezik alkotói élet. 
Ez nem könnyű feladat. Úgy tíz évvel ezelőtt negatív 
spirálba kerültem, egy bezáródási folyamat ment ben-
nem végbe. Sikerült ennek véget vetnem, és az, hogy 

kiemeltem magam a saját hajamnál fogva a gödörből, 
életem egyik legnagyobb mutatványa. Ahhoz, hogy 
ez sikerüljön, szembesülnöm kellett egy nagy téve-
désemmel. Ugyanis azt hittem, hogy Magyarország 
egy nyugatos demokrácia lesz, olyan ország, amely 
a versenyelvűségre épül, ahol számítani fog a teljesít-
mény, a műveltség és a tisztesség. Nem így lett, és ezt 
ki kellett mondanom magamnak. A 90-es évek elejé-
től, mondjuk, a 2000-es évek közepéig az egy nagyon 
kicsike, apróbetűs rész lesz csak a magyar történelem-
könyvekben, amelyet rövid és atipikus korszaknak fog-
nak nevezni, mert az ország tartósan visszatérni látszik 
abba az állapotába, amilyenben a XX. században volt. 
Nehéz ezt tudomásul venni, nem is esik jól, de ez a rea-
litás. Ahhoz pedig, hogy ebben a közegben értelmesen 
életben tudjunk maradni, meg kell tanulni a pozitív 
gondolkodás működtetését. December 11-én lesz egy 
koncertem a Kongresszusi Központban Csillagszórás 
címmel, ennek a mottóját egy Buddhától való gondo-
lat adta: Ne átkozd a sötétséget, hanem gyújts világos-
ságot! Ez a feladat maradt, és ezt a saját kis köreinkben 
kell megtenni.

Hogyan készülsz a koncertre? Van szellemi, 
zenei, fizikai „edzésterved”?

Nem kell különleges edzésterv, mivel rengeteget kon-
certezem a Best of Geszti produkcióval, amit a ze-
nészbarátaimmal hoztunk létre. Nagyon szeretem ezt 
csinálni, azt szoktam mondani, minden koncert aján-
dék, azért csináljuk, hogy kicsit boldogabban menje-
nek el az emberek, mint ahogy odajöttek. Ez egy kis 
mágia, energiacsere, te minden energiádat kitolod oda 
azért, hogy a közönség boldog legyen, vagy éppen sír-
jon, mert a zene felszabadítja az érzelmeket, téged pe-
dig az ő energiáik töltenek fel. A zene az emberiség 
talán legnagyobb találmánya, és számomra ajándék, 
hogy részt tudok venni egy zenekar munkájában anél-
kül, hogy kottát tudnék olvasni. 

Véletlen, hogy pont itt bérelsz irodát, ahol gye-
rekszínészként a karriered kezdődött?

Igaz, ami igaz, gyerekkoromban vagy nyolc éven ke-
resztül ide jártam szinkronizálni, a szovjet partizánfil-
mektől a Lúdas Matyiig, az Akasztani való bolond nő 
című francia krimitől kezdve egészen a Mézga soroza-
tig adtam a hangomat egy csomó szereplőnek, sőt ta-
lán egy kicsit itt is nőttem fel. Amikor itt találtunk rá 
a megfelelő irodára, picit olyan volt, mintha újra beköl-
töznék a gyerekkoromba, ráadásul a közelben lakunk 
mi is és az édesanyám is, és ez nagyon otthonossá te-
szi a mindennapokat. Én pedig szeretem otthon érezni 
magam a világban. Ahogy egyre idősebb leszek, mind-
inkább úgy vagyok vele, hogy legyen minden nap jó, 
hogyha lehet... És miért ne lehetne? – mondom ezt úgy, 
hogy jól tudom, a világunk nem feltétlenül vidám. De 
tényleg érdemes megélni minden napot úgy, hogy van 
benne inspiráció. Játékos kedvű felnőtt vagyok, és vi-
gyáznom kell arra, hogy ez a képességem ne vesszen el, 
mivel a munkámhoz is elengedhetetlen.

Talán ezt az állandó vidámságot, kópéságot, 
jókedvet látták meg benned annak idején 

a filmesek.
Nem tudom, de az biztos, hogy udvarias gyerek vol-
tam, velem soha nem volt semmi gond. Bár nem voltak 
különleges adottságaim – most sincsenek –, de gye-
rekszínészként elég jól meg tudtam csinálni azt, amit 
kértek tőlem. Inkább csak szerencsés voltam, egyrészt 
a genetika miatt, másrészt meg olyan nevelést kaptam, 
amitől ilyen lettem, amilyen.

Nem lehet, hogy az optimizmusod, a jókedved 
az oka annak, hogy felnőttként megosztó 

figura lettél?
Nem hiszem, inkább arról van szó, hogy túl sok min-
dennel foglalkozom, ezért maghatározhatatlan az, 
hogy mihez is ért a Geszti tulajdonképpen. Ráadá-
sul a dolgaimnak egy jó része sikeres is lesz, ami azért 
azokban a szakmákban, amikbe beleártottam magam, 

C S I L L AG S ZÓ R Á S

GESZTI
K O N C E R T - E S T

VENDÉG: DÉS LÁSZLÓ

Jegyek kaphatók a jegy.hu oldalon.

Budapest
Kongresszusi Központ2022.12.11.

Nomen est omen, Geszti Péterrel a hatalmas gesztenyefákkal koszorúzott park-
ban álló irodájában találkoztunk. Az egykori Pannónia Filmstúdió területe ez, ahol 
jórészt ma is filmes cégek működnek. 

CÍMLAPON

Minden koncert Minden koncert 
ajándékajándék
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CÍMLAPON

A Csillagszórás különleges lesz, éven-
te egyszer adunk ilyen típusú nagy-
koncertet, itt más zenét játszunk, 
más hangszerelésben, kicsit hal-
kabbra vesszük magunkat. Idén Dés 
Lacit is elhívtam, előadunk majd 
olyan duetteket, amilyeneket eddig 
még sohasem hallhatott kettőnk-
től a közönség. Természetesen olyan 
szerzeményekről van szó, amelyeket 
együtt írtunk. Az egyik a Dzsungel 
könyvéből az a dal, ami Balu halá-
lakor hangzik el, a másik a Csillag-
szórás című dalunk lesz, amit tavaly 
írtunk, a Covid idején, amikor any-
nyira elmagányosodott mindenki. 
Felcsendül az a dal is, amire nagyon 
büszkék vagyunk, és ami nagyon 
mélyre ment a magyar kultúrában: 
a Mi vagyunk a grund. Ez valahogy 
fontos lett az embereknek, anélkül, 
hogy annak szántuk volna. Renge-
teg videót kapok kis falvakból, erdé-
lyi iskolákból, nagyvárosokból, ahol 
olyan felnőttek és gyerekek ének-
lik, akik hisznek az összetartozás 

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. 

Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. Magyarországi Fióktelepe
1134 Budapest, Váci út 33.

* Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek. 
** A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak. 

*** Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár � gyelembevételével számított százalékos kedvezmény. 
Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak. 

Az akció érvényes és elérhető 2022. 11. 01–2022. 11. 30-ig, illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. 
Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

szemcsepp 10 ml

2200 Ft* helyett
Maximált akciós fogyasztói ár: 1979 Ft**

Akciós egységár: 197,9 Ft/ml

10%
KEDVEZMÉNY

***
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SZEM NEM MARAD 
SZÁRAZON

erejében. A Csillagszórás koncertet kicsit előkészület-
nek is tekintem, mert jövőre szeretnék egy olyan estet 
csinálni, ahol a dalok között többet beszélek az életről, 
és előkerülnek zenés stand-up-részek is. 
Amúgy nem szoktam kifejezetten koncertre edzeni, de 
majdnem mindennap tornázom, ma például hétfő van, 
délután focizni megyek, próbálunk nem sok kárt ten-
ni egymásban az öregfiúkkal. De azért egy ilyen meccs 
után lehet hallani, hogy merre közlekedik az ember, 
mert csak úgy ropognak az ízületei. Meditálni nem 
szoktam, de készülni nagyon sokat, ilyenkor végiggon-
dolom egy koncert érzelmi hullámzását, és persze azt, 
hogy a dalok között mit mondok.

Mindig ott volt körülötted a film, nyár végén mu-
tatták be a Szia, Életem!-et, amelyet producer-

ként együtt hoztatok létre a feleségeddel.
Nem ez volt az első produceri munkánk, a BÚÉK-ot is 
együtt jegyeztük, büszkék is voltunk rá, ahogy a Szia, 
Életem!-re is, a film egy igazi csupaszív vígjáték. És úgy 
tűnik, igazi közönségsiker.

Ha már a filmről van szó, és itt ülünk az egykori 
rajzfilmstúdió falai közt, muszáj megkérdeznem, 

a rajzfilm műfaj szerzőként-producerként sohasem 
érdekelt?

Belenyúltál most valamibe, de erről egyelőre nem mond-
hatok többet. A mese műfaja mindig is vonzott, én azok-
ban a mesékben hiszek, amelyek nem pusztán szórakoztatni 
akarnak, hanem van bennük töltés, tartalom, tanulság, ka-
tarzis. Elkészült egy új musicalünk, Tasnádi Istvánnal és 
Monori Andrással írtunk egy zenés darabot Az 1001 éjsza-
ka meséiből. Ez is olyan előadás lesz, amely egyszerre kapja 
el a szülőket és a gyerekeket, mindenki a maga intellektuá-
lis síkján találja majd meg benne az örömöt. Ráadásul a mi 
mesénkben egy nő – Seherezádé alteregója – menti meg a vi-
lágot. A rezsiválság miatt sok a kérdőjel a színházi bemuta-
tó körül, de Somló Tomival szólva: Nem adom fel, míg egy 
darabban látsz!
 KALMÁR ANDRÁS
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Emlékezzünk! A gyermekek és a gyász 

CSALÁD

A halottak napja és a minden-
szentek kapcsán fontos téma 
minden családban, hogy a gyer-
mekek miként vegyenek részt 
az elhunyt szeretteinkről való 
megemlékezésen.

Alapvetően elmondható, hogy 
minden gyermeket az életko-
rához mérten be kell vonni az 
egyes tevékenységekbe, rituá-
lékba. Számukra fokozottan 
szükséges a jelenségek és a fo-
lyamatok megértése, melyhez 
mankót adhat a szülő, de köz-
ben figyelni kell arra is, hogy 
teret kapjon a gyermek saját 
gondolat- és fantáziavilága. 

A gyermekeket egészen kicsi, 
óvodáskortól érdekli az elmú-
lás, a halál, de az élet végessé-
gének felfogása csak kisiskolás 
korra jelenik meg. 

Azokban a családokban, ahol 
a halállal kapcsolatos témák el-
kendőzve maradnak, a szülők 

nem képesek autentikusan vi-
selkedni, a saját érzéseiket meg-
osztani, felvállalni, a gyerekek 
jóval szorongóbbak, bizony-
talanabbak lesznek. Ráadásul 
többet fognak kérdezni, hiszen 
nagyon erőteljes a magyarázat 
keresésének vágya, ami meg-
terhelő lehet a gyászfolyamat 
során. A halál, az elmúlás témá-
ja ne legyen tabu, a gyermekek-
kel igyekezzünk rendszeresen 
beszélni az érzéseikről, a félel-
meikről, minden kérdésükre 
próbáljunk választ adni!

A temetésen való részvétel, 
a temetőbe való kijárás ugyan-
csak segít abban, hogy a gyer-
mekben nőjön a biztonságérzet, 
szemben a szorongással. Ezért 
is fontos ünnep a mindenszen-
tek és a halottak napja, ame-
lyek lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a család együtt részt 
tudjon venni a rituálékban.  
A családi összetartozás élmé-
nyének biztonságos, megtar-
tó ereje fontos támaszt nyújt 
a kicsik számára, ráadásul újra 
teret kaphatnak a kérdésfelte-
vések is a halállal kapcsolatban. 
Szülőként érdemes végiggon-
dolni a saját viszonyunkat az 
elmúlás témaköréhez, és felké-
szülni a válaszokkal.

Végezetül ne felejtsük el, hogy 
a gyermekek a modelltanulás 
által is számos dolgot átvesz-
nek a szülőktől – jelen esetben 

a veszteséggel kapcsolatos re-
akciókat, érzelemszabályozást 
tanulják. Ha sikeres a kommu-
nikáció a családban, a gyer-
mek megszerzi azt az alapvető 
élményt, hogy egy haláleset 
kapcsán a veszteség túlélhető és 
feldolgozható, az elhunyt sze-
retteinkről való megemlékezés 
által az elmúláshoz képes pozi-
tív momentum is kapcsolódni.

A gyermekek gyászreakciói el-
térőek lehetnek a felnőttekétől, 
általában időben eltolódva je-
lentkeznek (regresszív jegyek, 
szeparációs szorongás, rémál-
mok, megváltozott iskolai telje-
sítmény, figyelemkoncentráció 
nehézsége stb.). Ha szülőként 
úgy érezzük, gyermekünk el-
akadt a gyászfolyamatban, 
vagy a szorongása túlzó méretet 
ölt, érdemes gyermekpszicholó-
gus szakember segítségét kérni.

Olvasnivaló: 
Shona Innes – Agócs Írisz:  
Az élet olyan, mint a szél 
Benji Davies: Nagypapa 
szigete 

PSZICHOLÓGUS- 
SZEMMEL

Szécsi Judit pszichológus

APASZEMMEL Az október vége, november eleje min-
den évben egy kicsit az elmúlásról szól. 
Ilyenkor a gyermekeimmel kimegyünk 

a temetőbe, vagy csak gyertyát gyújtunk a nappaliban, és mesélünk, 
beszélgetünk. Jó visszagondolni azokra, akiket szeretünk, de már 
nincsenek velünk, ráadásul a gyermekeim egészen kicsi koruktól igé-
nyelték ezeket a családi meséket. Rékával, aki 12 éves lesz november 
végén, előkerestük a régebbi írásainkat, amelyek a halottak napja 
körül készültek. Jó volt ezeket újra elolvasni, és közben emlékezni. 
Az olvasgatás, beszélgetés alatt úgy éreztem, hogy újra velük lehetek; 
a nagypapámmal, a nagymamámmal, a dédszüleimmel és azokkal 
a rokonaimmal, akik már nincsenek köztünk.
Feleségem írásait olvasgatva Rékával közösen ezt választottuk ki 
Önöknek:

ANYASZEMMEL

Amikor hűvösre fordul az idő, 
és elkezd a fény fogyatkozni a 
nappalainkból, úgy kapnak egy-
re több helyet a történetek, az 
emlékek. Egy séta is elég, hogy 
az útra hullott nedves levelek 
és a kéményekből felszálló füst 
jellegzetes illata előhozza gyer-
mekkorom képeit, hangulatait.

Ahogy hétvégente gyalog men-
tünk a hegyeken át nagyszüleim 
budaörsi telkére, erdőn-mezőn 
keresztül, ahol csipkebogyót és 
galagonyát szedtünk; ahogy drá-
ga nagymamám a konyhában sü-
rögve-forogva mindig csodálatos 
ebédet, uzsonnát varázsolt elénk 
 

látszólag semmi extra hozzávaló- 
ból. Nem voltak körülötte  
óriási bevásárlótás-
kák, csak a kosarára 
emlékszem, és arra, 
hogy igazán fino-
mat tudott főzni 
vagy sütni, és én 
nagyon szívesen 
álltam mellette a tűz-
hely vagy a kinyitható  
konyhaasztal mellett. 
Vannak mondatok és moz-
dulatok, amelyek örökre belém 
ivódtak, és amikor saját háztar-
tást kezdtem vezetni, egyszer 
csak megjelentek előttem, mint 
mikor fényképet hív elő az ember. 

Az én mamám húslevese volt 
a legjobb a világon, és minden 
alkalommal igyekszem pont úgy 
készíteni, ahogy tőle tanultam, de 
csak néha sikerül ugyanazt az ízt, 
illatot és aromát elérni. Nagyon 
sajnálom, hogy nem kezdtem 
el fiatal lány koromban leje-
gyezni a receptjeit, mert saj-

nos kevés, ha a hozzávalókat 
leírva látom, kellene mellé, 
ahogy mindig mosolyogva 
mutatta az elkészítés fázi sait, 
mintha ez lenne a legegy-

szerűbb dolog a világon. Fel  

tudom idézni, ami- 
kor rétest húzunk 
ketten az asztal-
ra terített ned-
ves abroszon, 
vagy gyúrjuk a 

tésztát, és finom-
metéltre vágjuk 
a nagy kony-
hakéssel, de 
nekiállni nem 

merek egyedül...

Talán ez lesz az a no-
vember, amikor ráveszem a 
lányaimat, hogy hétvégente 
próbálkozzunk meg olyan éte-
lekkel, amiket a dédik készítet-
tek nekünk, amikor még csak 
nagymamák voltak, és amikor 
meggyújtjuk esténként az emlé-
kezés lángjait, akkor az illatok 
és az ízek még közelebb hozzák 
azokat az együtt töltött időket. 
Ahogy elővesszük a régi fény-
képeket, eszünkbe jutnak majd 
olyan történetek is, amiket még 
sosem meséltünk, amelyek-
ről azt hittük, hogy már nem is 
emlékszünk rájuk. Leves, sült, 
sütemény, gyertyafény, kandal-
lótűz, csipkebogyó-koszorú, 
régi mesék, könnyek, mosolyok, 
emlékek... 

Ízek, illatok, emlékek

Szerzőink, Szonda Györgyi és Küttel 
Dávid avatnak be egy nagycsalád 
mindennapjaiba. 
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EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, 
vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!

*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.

**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb 
árakat is meghatározhatnak.

***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény.  
Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.

Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban. 

Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért  
a gyógyszertárak felelősek.

Az akció érvényes  
2022. 11. 01. – 2022. 11. 30-ig,  
illetve a készlet erejéig  
a SZIMPATIKA patikákban.

NOVEMBERI AKCIÓ

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Komplex támogatás a csontok egészségéért, 
7 hatóanyaggal, köztük 800 mg kalciummal 
(2 fi lmtablettában). A kalcium szükséges a normál 
csontozat fenntartásához.   

3 990 Ft* helyett

3 549 Ft**

59,2 Ft/db

BÉRES CALCIVID7
fi lmtabletta 
60 db -11%***

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
BC72211ADSZI
  Étrend-kiegészítő készítmény

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

Megbízhatóan és gyorsan enyhíti a megfázással járó száraz és 
hurutos köhögést egyaránt. Továbbá segít megvédeni a száj- 
és a garatnyálkahártyát azok szárazsága esetén.

2 675 Ft* helyett

2 479 Ft**

20,7 Ft/ml

EP

TUSSIREX
köhögés elleni szirup 
120 ml -7%***

Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

  Orvostechnikai eszköz 
és gyógyászati segédeszköz

A három hatóanyagot tartalmazó készítmény enyhíti 
a húgyhólyag-túlműködés, hólyaggyengeség miatt 
fellépő, vagy jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
okozta alsó húgyúti tüneteket. EP

UROSTEMOL MEN
kemény kapszula 
40 db -8%***

4 785 Ft* helyett

4 399 Ft**

110 Ft/db

Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

  Vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer

 Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta 
fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el 

a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Az éleslátás támogatására 24 mg luteinnel és 
2000 NE D3-vitaminnal, amely hozzájárul az 
immunrendszer normál működéséhez.

4 150 Ft* helyett

3 479 Ft**

116 Ft/db

MAXILUTEN D3
tabletta 
30 db -16%***

Gyártja és forgalmazza: 
Afl ofarm Hungary Kft.

1026 Budapest, Kelemen László utca 9. II/1. 
286_202210_maxil

  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

A szabalpálma termés kivonat és a tökmag-
olaj hozzájárulnak az alsó húgyúti rendszer 
és a prosztata megfelelő működésének 
fenntartásához, valamint a maximális 
vizelet áramlás támogatásához férfi aknál.

8 785 Ft* helyett

7 799 Ft**

86,7 Ft/db

SABALLO COMPLEX
lágy kapszula 
90 db -11%***

Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

  Étrend-kiegészítő készítmény

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Gyorsan és hosszú órákra szabadítja fel a légzést.

2 935 Ft* helyett

2 699 Ft**

269,9 Ft/ml

EP

RHINOSPRAY PLUS
1,265 mg/ml oldatos orrspray 
10 ml -8%***

Hatóanyag: tramazolin
Forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 
1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet 

Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinf.: (+36 1) 505 0055 

Web: www.sanofi .hu 
MAT-HU-2201028 (2022.01.25.)
  Vény nélkül kapható gyógyszer

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Összetevői a kicsik jó étvágyát támogatják. Az édeskömény 
étvágygerjesztő, az ánizs segíti az emésztést. 3 éves kortól.

2 540 Ft* helyett

2 149 Ft**

21,5 Ft/ml

APETISTER JUNIOR
étrend-kiegészítő oldat 
100 ml -15%***

Gyártja és forgalmazza: Afl ofarm Hungary Kft. 
1026 Budapest, Kelemen László utca 9. II/1. 

285_202210_apet
  Étrend-kiegészítő készítmény

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Idegesség? Fáradtság? Izomgörcs? Együttes 
előfordulásuk magnéziumhiányra utalhat!

4 405 Ft* helyett

4 049 Ft**

40,5 Ft/db

EP

MAGNE B6
bevont tabletta 
100 db -8%***

Forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 
1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinf.: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi .hu 
MAT-HU-2201011 (2021.02.17.)
  Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Csillapítja az ízületek és izmok 
fájdalmát akár 12 órán keresztül 
és csökkenti azok gyulladását.

6 550 Ft* helyett

5 999 Ft**

33,3 Ft/g

EP

VOLTAREN EMULGEL FORTE
20 mg/g gél 
180 g -8%***

Hatóanyag: diklofenák-dietilamin
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  1124 Budapest, Csörsz u. 43.

 A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-22-00045

  Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Felejtse el a memóriagondokat! Minőségi Ginkgo 
biloba hatóanyagot tartalmazó növényi gyógyszer, 
az időskorral összefüggő szellemi hanyatlás 
és az életminőség javítására enyhe fokú 
demenciában szenvedőknek.

5 855 Ft* helyett

5 149 Ft**

171,6 Ft/db

EP

TEBOFORTAN
120 mg fi lmtabletta 
30 db -12%***

Hatóanyag: ginkgo biloba kivonat
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 

  Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2x gyorsabb felszívódású1 lágy kapszula 
enyhíti a fejfájást. 
1A Nurofen bevont tablettákhoz képest

3 385 Ft* helyett

3 079 Ft**

154 Ft/db

EP

NUROFEN RAPID FORTE
400 mg lágy kapszula 
20 db -9%***

Hatóanyag: ibuprofén
Forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 

  Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Gyorsan felszívódó lágy kapszula, mely 
hatékonyan enyhíti a fejfájást, fogfájást és 
menstruációs fájdalmakat.

3 995 Ft* helyett

3 699 Ft**

123,3 Ft/db

EP

CATAFLAM DOLO RAPID
25 mg lágy kapszula 
30 db -7%***

Hatóanyag: diklofenák-kálium
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  1124 Budapest, Csörsz u. 43. 

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-22-00045

  Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti 
a különböző eredetű hasmenés tüneteit. 
Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli 
gyermekeknél.

1 630 Ft* helyett

1 479 Ft**

74 Ft/db

EP

IMODIUM®
2 mg kemény kapszula 
20 db -9%***

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Forgalmazza: Johnson & Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

  Vény nélkül kapható gyógyszer

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

A szelén, cink, valamint, a C-, B- és A-vitaminok
hozzájárulnak az immunrendszer normál 
működéséhez. A szelén részt vesz a normál 
pajzsmirigy-működésében.

4 355 Ft* helyett

3 849 Ft**

64,2 Ft/db

BIO-SZELÉNIUM 100™
+ cink + vitaminok tabletta 
60 db -11%***

Összetétel: szelén, cink
Forgalmazza: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens, Dánia 

  Étrend-kiegészítő készítmény

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A csillapító csepp segítséget nyújt láz és fájdalom esetén a 
családnak. Csecsemőkortól adható! Kólikás fájdalomra is! 
Laktózmentes.

1 650 Ft* helyett

1 479 Ft**

74 Ft/ml

EP

FLAMBORIN®
500 mg/ml belsőleges oldatos cseppek 
20 ml -10%***

Hatóanyag: metamizol-nátrium-monohidrát
Forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 

Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032 
medinfo@richter.hu 

288/2022/OTC
  Vény nélkül kapható gyógyszer

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

A normál látás megőrzéséért.2 Komplex készítmény 20 mg 
luteinnel, cinkkel, valamint A-, B2-, C-, E-vitaminnal és rézzel.
2Az A-, B2-vitamin és cink hozzájárul a normál látás 
fenntartásához.

9 800 Ft* helyett

8 799 Ft**

97,8 Ft/db

BÉRES SZEMERŐ LUTEIN FORTE
fi lmtabletta 
90 db -10%***

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 

BSZLF2211ADSZI
  Étrend-kiegészítő készítmény
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Az akció érvényes  
2022. 11. 01. – 2022. 11. 30-ig,  
illetve a készlet erejéig  
a SZIMPATIKA patikákban.

NOVEMBERI AKCIÓ

EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, 
vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!

*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.

**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb 
árakat is meghatározhatnak.

***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény.  
Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.

Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban. 

Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért  
a gyógyszertárak felelősek.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó étrend-
kiegészítő.

3 400 Ft* helyett

3 149 Ft**

224,9 Ft/db

CENTRUM IMMUNO C MAX
por 
14 db -7%***

Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 

PM-HU-XBRAND-22-00045
  Étrend-kiegészítő készítmény

Kedvelt koronavírus antigén teszt. Felhasználó-
barát mintavevő pálca, ami fájdalommentes 
mintavételt tesz lehetővé csak 1,5 cm mélyen 
az orrüregben. Pontosság: 98%.3 Eredmény 
15 perc. 

EDIAGNOSIS COVID-19 
NASAL
antigén teszt 
1 db -10%***

2 390 Ft* helyett

2 149 Ft**

2149 Ft/db

EP

Forgalmazza: Arvali Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. I. em. 
  Orvostechnikai eszköz

3  Gyártó által, a használati 
útmutatóban közzétett 
teljesítmény adat.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

C-vitamint, valamint D-vitamint és cinket tartalmaz, amelyek hozzá-
járulnak az immunrendszer normál működéséhez.

5 815 Ft* helyett

5 399 Ft**

90 Ft/db

CENTRUM IMMUNO
bodza kivonattal lágykapszula 
60 db -7%***

Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-22-00045

  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

A csontok multivitaminja. Kalcium, D- és 
K2-vitaminon felül számos további hatóanyagot 
tartalmaz a csontok egészségéért.

3 150 Ft* helyett

2 929 Ft**

58,6 Ft/db

CALCITRIO EXTRA
fi lmtabletta 
50 db -7%***

Forgalmazza: Innovelle Pharma Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. 
  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Először a levendulaolajnak köszönhetően segíti az 
elalvás előtti ellazulást, majd a késleltetett ható-
anyagleadású belső kapszulájában a golgotavirág 
hozzájárul az alvás fenntartásához.

3 695 Ft* helyett

3 249 Ft**

216,6 Ft/db

LUNESTIL DUPLA
kapszula 
15 db -12%***

Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower 11. em. 

22STADALUNESTIL4AP1/2021.10.25.
  Étrend-kiegészítő készítmény

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Jól bevált hatékonyság hurutos köhögés esetén! 
Köptető hatású készítmény, amely megkönnyíti 
és meggyorsítja a hörgőkből és a légcsőből 
a váladék eltávolítását.

2 170 Ft* helyett

1 929 Ft**

64,3 Ft/db

EP

PAXIRASOL®
8 mg tabletta 
30 db -11%***

Hatóanyag: brómhexin-klorid
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág 

1134 Budapest, Lehel u. 15. 
  Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Frissíti és megnyugtatja a szemet. A szemfelszín nedvesíté-
sére szemszárazság, égő érzés vagy szemfáradtság esetén. 
Kemény kontaktlencsék nedvesítésére is alkalmas.

2 200 Ft* helyett

1 979 Ft**

197,9 Ft/ml

ARTELAC CL
szemcsepp 
10 ml -10%***

Forgalmazza: Bausch & Lomb Poland 
sp.z.o.o. Magyarországi Fióktelepe 

1134 Budapest, Váci út 33. 
ART-22-04-02

  Gyógyászati segédeszköznek 
minősülő orvostechnikai eszköz

EP

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Aminfl uorid tartalmának köszönhetően intenzív védelmet nyújt a 
fogszuvasodás ellen, hatásos a kezdődő szuvas felületek és fognyaki 
érzékenység kezelésére. Használatát 6 éves kor felett ajánjuk.

3 000 Ft* helyett

2 649 Ft**

106 Ft/g

EP

ELMEX®
gél 
25 g -11%***

Forgalmazza: Goodwill Pharma Zrt. 
6724 Szeged, Cserzy M. u. 32. 

  Vény nélkül kapható gyógyszer

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Cukormentes multivitamin, természetes aromával. A benne lévő 
összetevők közül az A-, B6-, B12-, C-, D3-vitamin, folsav és cink 
hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez.

3 350 Ft* helyett

2 999 Ft**

60 Ft/db

ACTIVAL KID GUMIVITAMIN
gumitabletta 
50 db -10%***

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 

ACTK2211ADSZI
  Étrend-kiegészítő készítmény

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A megfázás, infl uenza és hurutos köhögés tüneteinek kezelésére 
nyújt komplex megoldást kapszula formátumban.

2 795 Ft* helyett

2 599 Ft**

162,4 Ft/db

EP

NEO CITRAN MEGFÁZÁSRA ÉS 
KÖHÖGÉSRE
kemény kapszula 
16 db -7%***

Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 

PM-HU-XBRAND-22-00045
  Vény nélkül kapható gyógyszer

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Komplex támogatás az erős immunrendszerért! Hosszan tartó 
hatású étrend-kiegészítő tabletta. Tablettánként: 1000 mg 
C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 20 mg cink és 100 µg szelén.

4 950 Ft* helyett

3 949 Ft**

65,8 Ft/db

SZENT-GYÖRGYI ALBERT
IMMUNKOMPLEX CEDEZIN FORTE
+ szelén tabletta 
60 db -20%***

Forgalmazza: Goodwill Pharma Zrt. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. 
  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Mindennapi C-vitamin szükséglet fedezésére. Termé-
szetes összetevőkkel készül, hosszan tartó hatású, és a 
C-vitamint liposzómás formában tartalmazza a leghaté-
konyabb felszívódásért. 
www.novoc.hu 4 370 Ft* helyett

3 929 Ft**

65,5 Ft/db

NOVO C® PLUS - LIPOSZÓMÁS 
RETARD C-VITAMIN
lágykapszula 
60 db -10%***

Forgalmazza: PP Management Kft. 
1052 Budapest, Petőfi  Sándor utca 11. IV. em. 20. 

  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Több, mint C-vitamin! C- és D-vitaminban gazdag retard készítmény 
csipkebogyó kivonattal. A C- és D-vitamin hozzájárul az immunrend-
szer megfelelő működéséhez.

5 990 Ft* helyett

5 349 Ft**

59,4 Ft/db

BÉRES C MAX 1500 MG RETARD 
filmtabletta + 3000 NE D3-VITAMIN
   90 db -10%***

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 

CÉK2211ADSZI
  Étrend-kiegészítő készítmény

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A készítmény alkalmazása ajánlott az érelmeszesedés 
megelőzésére, magas vérnyomás és szív-
panaszok kezelésére, a gyógyszeres terápia 
kiegészítőjeként.

5 295 Ft* helyett

4 749 Ft**

47,5 Ft/db

EP

BÁNÓ-FÉLE FOKHAGYMA-
GALAGONYA-FAGYÖNGY
kapszula 
100 db -10%***

Forgalmazza: Herbária Zrt. 1135 Budapest, Csata u.27 
  Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Egész nap biztosítja a műfogsor stabilitá-
sát, így biztonságérzetet nyújt. A ragasztó 
védi a nyálkahártyát a protézis okozta 
sérülésektől, ill. megakadályozza 
az ételmaradék protézis alá 
jutását.

EP

BLEND-A-DENT EXTRA ERŐS 
PROTÉZISRÖGZÍTŐ
krém 
47 g -11%***

2 000 Ft* helyett

1 779 Ft**

37,9 Ft/g
Forgalmazza: VitalPlus Trade Kft. 1093 Budapest, Vámház krt. 7. 
  Orvostechnikai eszköz

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Egy folyékony étrend-kiegészítő, amely IMG®-t (laskagombából kivont 
béta-glükánt) és C-vitamint tartalmaz melyek az immunrendszer 
támogatását szolgálják.

7 000 Ft* helyett

5 849 Ft**

48,7 Ft/ml

DEFENDYL IMUNOGLUKAN 
P4H JUNIOR
szirup 
120 ml -16%***

Forgalmazza: Medis Hungary Kft. 
2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1. 

  Étrend-kiegészítő készítmény



Szent-Györgyi Albert Immunkomplex Cedezin Forte + Szelén 60x étrend-kiegészítő tabletta. 
Fogyasztása nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot! Goodwill Pharma Zrt. 6724 Szeged, Cserzy M. 
u. 32. *Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.  
**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat 
is meghatározhatnak. ***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos ked-
vezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak. Az akció érvényes és 
elérhető 2022.11.01-2022.11.30-ig, illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. Részletekért, kérjük, fordul-
jon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek.

  
  
 

 C-vitamin  
1000 mg

Cink 
20 mg  

  
  
 

D3-vitamin  
2000 NE  

Szelén 
100 µg

K O M P L E X  T Á M O G A T Á S 

AZ ERŐS IMMUN- 
RENDSZERÉRT

4 950 Ft* helyett

3 949 FT**

(65,8 Ft/db)

-20***
%

INGERLÉKENYSÉG, FESZÜLTSÉG, ÁTMENETI 
FÁRADTSÁG, IZOMGÖRCSÖK1?

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A Magne B6 bevont tabletta segít ellenállóbbá válni  
a magnéziumhiány tüneteivel szemben.

• 470 mg kiválóan felszívódó szerves magnéziumsóval

• Hasznosulást segítő B6-vitaminnal3

1. Izomgörcsök (lábikragörcs). A Magne B6 bevont tabletta vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére. 2. IQVIA Pharmatrend Sell-out adatok alapján,  
a magnéziumpiaci eladásokat tekintve, 2021. január – december időszakban a Magne B6 (a teljes Magne B6 termékcsaládra vonatkozóan) a legtöbbet eladott magnéziummárka. 
3. A Magne B6 bevont tabletta 470 mg magnézium-laktát-dihidrátot és 5 mg piridoxin-hidrokloridot (B6-vitamin) tartalmaz bevont tablettánként, javasolt napi adagja terhesség 
és szoptatás ideje alatt legfeljebb 4 db bevont tabletta. *Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek. 
**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak. ***Az ajánlott, akciót 
megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is 
biztosíthatnak.
Az akció érvényes és elérhető 2022.11.01-2022.11.30-ig, illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA 
gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek.    

OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület 3. emelet – Gyógyszer- és egyéb  
termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu | MAT-HU-2200765 (2022.06.01.)

MAGNÉZIUM-
MÁRKA2

No.1

MAGNE B6 BEVONT TABLETTA (100x)
Maximált akciós fogyasztói ár:  

4 049 Ft**  
(40,5 Ft/db)

4 405 Ft* helyett

-8%***

Az Amerikából származó sütőtököt csak a 
XVI. században ismerte meg Európa, de 
sokrétű felhasználhatósága miatt egyre na-
gyobb teret hódít magának. Alacsony szén-
hidrát- és zsírtartalma mellett bővelkedik 
B-, C-, E-vitaminokban, folsavban és pan-
toténsavban; jelentős a kálium-, a foszfor-, 
a vas-, a réz- és a mangántartalma is. Ösz-
szetevőinek köszönhetően serkenti a máj 
működését, erősíti az immunrendszert, ha-
tásos ellenszere a megfázásos, meghűléses 
megbetegedéseknek. A benne található ros-
tok segítik a táplálék emésztését és a fontos 
tápanyagok felszívódását. A sárga színét 
adó béta-karotin az egészséges látáshoz 
szükséges A-vitamin előanyaga, valamint 
a káros szabadgyökök semlegesítésében is 

fontos szerepet játszó antioxidáns. Külsőleg 
alkalmazva szépségápoló csodaszerként is 
bevethető, remek bőr- és hajápoló pakolások 
készíthetők belőle.

A sütőtöknek nemcsak a húsa, hanem a mag-
ja is igazi ajándék, mely héjastól megpirítva 
a legegészségesebb nassolnivalók egyike, de 
kenyerek, pogácsák, krémlevesek és salá-
ták ízesítésére is kiváló alapanyag. Hidegen 
sajtolt olaja sütésre, főzésre nem alkalmas, 
mert hevítéssel épp a tápanyag- és vita-
mintartalmát veszítjük el. Fogyaszthatjuk 
magában (napi 1 evőkanál ajánlott); hasz-
nálhatjuk saláták ízesítésére; túróhoz, juhtú-
róhoz keverve pedig ízletes szendvicskrémet 
készíthetünk belőle. 

Az ősz ajándéka: a sütőtök

RECEPT

ELKÉSZÍTÉS:

1200 fokra előmelegített 
sütőben süssük puhára a 

sütőtököt, távolítsuk el a héját, 
és pürésítsük. Keverjük hozzá 
a tojást, a cukrot, az olvasztott 
vajat és egy pici sót. 

2Adjuk hozzá a sütőporral 
és egy késhegynyi fahéjjal 

elkevert lisztet, majd a tejet fo
kozatosan adagolva kavarjuk 
csomómentes, sűrű masszává. 

3 Palacsintasütőben olvasszuk 
meg a vajat, majd merjünk a 

masszából egy kisméretű me
rőkanállal az edény közepére. 
Mindkét oldalát süssük kb. 1,5 
percig, amíg barnulni kezd.

4 Porcukorral megszórva 
vagy juharsziruppal leöntve 

tálaljuk.

HOZZÁVALÓK:

 •200 g sült, pürésített 
sütőtök 

 •300 g finomliszt

 • fél csomag sütőpor

 • fél liter tej

 •2 db tojás 

 •4 ek. olvasztott vaj 

 •2 ek. cukor

 • fahéj

 • só

Sütőtökös palacsinta



16 17

EGÉSZSÉG

Legtöbbünket a háziorvos utal 
be laborvizsgálatra, de ha ne 
adj’ Isten!, a sürgősségin kötünk 
ki, a vérvétel akkor is a legelső 
vizsgálatok közé tartozik. Azt is 
gyakran hallani, hogy még ha tü-
netmentesek vagyunk is, ajánlott 
időközönként megelőzés céljából 
csináltatnunk egy vérképet.

Eljön az idő, a 30. életévünk tá-
ján, amikor ajánlott részt venni 
évi egy laborvizsgálaton. Elme-
hetünk a háziorvosunkhoz, és a 
vélt vagy valós tüneteink alapján 
ő ad beutalót, de ki is hagyhatjuk 
ezt a lépést, és térítés ellenében 
bármelyik vérvételi pontot felke-
resve az ott dolgozó szakembe-
rekhez fordulhatunk. Ők segíteni 
fognak annak meghatározásában, 
hogy mi a tulajdonképpeni célunk 
a vizsgálattal. Van, akit a változó 
hormonok hatása foglalkoztat, 
van, akinek a hajhullás okoz gon-
dot, de meddőségi kivizsgálás 

vagy túlsúly miatt is sokan kérnek 
vérvételt. A megfelelő vizsgálati 
csomag kiválasztásához kérjünk 
segítséget! 

Ha pedig megvan az eredmény, 
ne próbáljunk meg gyorsan orvosi 
diplomát szerezni az interneten, 
hanem forduljunk szakemberhez!

Így van, a laboreredmény értel-
mezése mindig a laborszakember 
és a klinikus együttes feladata, 
semmiképpen sem a páciensé, mi-
vel ő nem tudhatja, hogy milyen 
szempontokat kellene figyelembe 
vennie ahhoz, hogy az adatokat 
tényleg relevánsan értékelje, úgy, 
hogy az a valódi állapotot tük-
rözze. Gyakran előfordul, hogy a 
páciens a félreértelmezett eredmé-
nyek és a „Google doktor” segít-
ségével a nemlétező betegségét is 
felismerni véli. 

A vérünk valóban mindent tud 
rólunk?

Bizonyos szempontból igen, de 
fontos leszögezni, hogy itt nem 
pusztán a vérről van szó. A vérkép 
egy laboros számára a vér alakos 
elemeinek vizsgálatát jelenti, de 
ezentúl számos biokémiai paramé-
tert is vizsgálunk, nem csak sejtes 
elemeket. A hormonok vagy a 
különböző anyagcsere-folyama-
taink résztvevői és termékei, mind 
azokról a folyamatokról 
árulkodnak, amik a szer-
vezetünkben zajlanak. 
A vér egy bonyolult, élő 
mikrorendszer, és szin-
te minden információt 
képes összegyűjteni az 
emberi szervezetről, 
keringése során ugyan-
is kapcsolatba kerül 

a sejtjeinkkel, a betolakodó kór-
okozókkal, a betegséget okozó 
elváltozásokkal, rendellenes-
ségekkel, így felhalmozódnak 
benne az eltéréseket kódoló „hí-
rek” is. A modern laboratóriumi 
diagnosztikának köszönhetően 
lehetőség nyílik felfedni ezeknek 
a „híreknek” a hátterét, és lefor-
dítani őket a laboratóriumi lelet 
nyelvére. 

Sokat hallani mostanában a far-
makogenetikai laborvizsgálatok-
ról. Mit jelent ez pontosan?

A gyógyszerek nem egyformán 
hatnak mindenkire. Hatóanyaga-
ik elősegíthetik a gyógyulásunkat, 
de akár hatástalanok is lehetnek, 
sőt kellemetlen mellékhatáso-
kat idézhetnek elő. Mindez nem 
gyógyszer-, hanem egyénfüggő, 
hiszen a hatóanyagok feldolgo-
zásával kapcsolatos információk 
a génjeinkben vannak kódolva. 
A nálunk elérhető farmakogene-
tikai vizsgálat arról adhat felvi-
lágosítást, hogy bizonyos gyógy-
szereket, gyógyszercsoportokat 
hogyan bont le a szervezetünk. 
Ugyanis előfordulhat, hogy a le-
bontásért felelős enzimjeink ge-
netikailag károsodtak, és ezért 
nem fejtik ki a megfelelő hatást. 
A vizsgálat során megállapítást 
nyer, hogy normál, gyors vagy 
lassú „bontók” vagyunk-e.

Laborban az igazság! Labor a zsebben

Mindenki volt már vérvételen, és 
nagyjából sejtjük is, hogy a levett 
mintából mit lehet megállapítani, 
sőt nemritkán magunk kezdjük el 
böngészni az eredményt az inter
neten kutatva értelmezés után. 
De hogy mi is ezeknek a vizsgála
toknak a lényege és hogy műkö
dik egy orvosi laboratórium, arról  
Máthé Andrea, a Synlab klinikai bio
kémikusa mesélt. Néhány évtizede még csak a ter-

hességi gyorstesztet ismertük, 
illetve a vércukorszint-mérő-
ket, ma már azonban rengeteg 
önellenőrzésre alkalmas tesz-
tet kínálnak a gyógyszertárak. 
A Covid-teszttel sajnos szinte 
mindannyian kénytelenek 
voltunk megismerkedni, 
de milyen más, hasznos 
„zseblaborok” állnak 
rendelkezésre? 
 
A globális felme-
legedéssel együtt 
jár, hogy bizonyos 
rovarfélék télen is 
aktívak maradnak, 
sajnos ez igaz a kul-
lancsokra is, amelyek 
ellen és az általuk ter-
jesztett Lyme-kór ellen 
a közhiedelemmel ellentét-
ben sajnos nincs védőoltás, 
az csak az agyhártyagyulladás 
ellen elérhető. Ezért hasznos a 
kullancsteszt, amely segít ki-
deríteni, hogy a minket meg-
csípő vérszívóban jelen van-e 

a Borrelia baktérium, amely 
felelős a Lyme-kór kialakulá-
sáért. Ehhez a teszthez szükség 
van az eltávolított kullancsra, 
de elérhető Lyme-kór-teszt is, 
mely egy csepp vérből mutatja 
ki a csípés után kb. két héttel, 
hogy a szervezetünk termel-e 
a kullancsok által terjesztett 
borreliosis ellen antitestet.

Milyen más vizsgálatok végez- 
hetők el egy otthoni vérvizs- 
gálattal?

Már a máj állapotának fel-
mérésére szolgáló gyorsteszt 
is létezik, szintén egy csepp 
vérből nyerhetők ki az esetle-
ges problémákra utaló adatok. 
A prosztatagondokat is előre 
tudja jelezni az a teszt, amely 
szintén egy csepp vér elemzésé-

vel mutatja ki a megemelkedett 
PSA-szintet, ami a prosztata 
megnagyobbodására utalhat. 

A megnagyobbodás oka lehet 
jóindulatú elváltozás, gyulladás, 
de a rosszindulatú daganat sem 
zárható ki. Minden 50 év feletti 
férfinak évente egyszer ajánla-
tos urológushoz fordulnia.

Mi a helyzet a különféle emész-
tési zavarokkal?

Állandóan fennálló problé-
ma esetén előfordulhat, hogy 
cöliákia okozza a tüneteket, 
ami tulajdonképpen a liszt-/
glutén érzékenységet jelenti, és 
a vékonybelet érintő autoim-
mun betegség. A tünete lehet a 
gyakori hasi puffadás, fájdalom, 
krónikus hasmenés, indoko-
latlan állandó fáradtság. Ez is 
tesztelhető immunológiai gyors-
teszttel. De nemcsak vérből 
vagy vizeletből állapítható meg 
sok minden, például kapható 
olyan teszt is hölgyek részére, 
amely a hüvelyi váladékból vett 

mintából segít kideríteni, mi-
lyen típusú kórokozó okoz 

kellemetlen problémákat 
az intim területen.

Mennyire megbízha- 
tóak ezek az otthon 
elvégezhető vizsgá- 
latok?

Fontos mindig szem 
előtt tartanunk a gyár-

tók tájékoztatását, de ál-
talánosságban elmondha-

tó, hogy ezek a tesztek csak 
viszonyítási alapot adnak, egy 

esetben sem helyettesítik az or-
vosi ellátást, így ha szükséges-
nek mutatkozik, minden eset-
ben keressünk fel szakembert, 
aki segít meghatározni a továb-
bi lépéseket.

GYÓGYSZERÉSZI 
SZEMMEL

Egyre több lehetőség van arra, hogy 
egyszerű eszközök segítségével 
bizonyos vizsgálatokat orvosi segít
ség nélkül magunk végezzünk el.  
Dr. Harmati Tímeát, a győri Szent Ist
ván Gyógyszertár szakgyógyszerészét 
kérdeztük a patikákban is kapható 
tesztekről.

BIOKÉMIKUSI 
SZEMMEL
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JÁTÉK

 •kétfős belépőjegy Geszti Péter 

 Csillagszórás című decemberi koncertjére

 •adventi könyvcsomag a Móra Könyvkiadó jóvoltából

NYEREMÉNYEK:

A megfejtést a szimpatika.hu/jatekok oldalon, a fiókjába való belépést követően* adhatja meg, ahol 
a játék részeként további négy kérdést talál. Ha minden kérdésre helyesen válaszol, részt vehet 
sorsolásunkon.

Novemberben is játsszon velünk!

*A Szimpatika játék eléréséhez regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio 
címen végezhet el. A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni  
a játékhoz. A játékaink nyerteseit a szimpatika.hu/nyertesek, a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatja meg.



Legyen álom az alvás

ÚJ

Étrend-kiegészítő

B6

Levendula illóolaj

Termék kiszerelés: 
15 db dupla kapszula

Elalváshoz:

Az éjszaka átalvásához:
Golgotavirág

B6-vitamin 

A levendula illóolaj elősegíti az elalvás előtti ellazulást. A golgotavirág támogatja a pihentető, egészséges alvást. A B6-vitamin hozzájárul a fáradt-
ság és a kifáradás csökkentéséhez, valamint a friss és kipihent ébredéshez. A Lunestil® 18 éven felülieknek szánt étrend-kiegészítő készítmény. 
Befolyásolhatja a fi gyelmet gépjárművezetés vagy egyéb veszélyes műveletek végzése közben. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensú-
lyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Stada Hungary Kft., 1133 Budapest, Váci út 116-118. 22STADALUNESTIL2AP2/2022.04.13. 

*    Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.
**   A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
*** Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár fi gyelembevételével számított százalékos kedvezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak 

ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.
Az akció érvényes és elérhető 2022.11.01-2022.11.30-ig, illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. Részletekért, kérjük, forduljon az Ön 
SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek.

Dupla kapszulás technológia egy azonnal széteső külső
és egy késleltetett hatóanyag-leadású belső kapszulával.

3 249 Ft**
Maximált akciós fogyasztói ár:

Akciós egységár: 216,6 Ft/db
3 695 Ft* helyett

12%***
KEDVEZMÉNY


