Boldog Új
Évet, 2021!
2021 várakozással teli év, amelyben
azt szeretnénk, hogy a Richter Patika
csapata
növekedjen,
fejlődjön,
és inspirációs forrás legyen a
körülöttünk élők számára.
Egy év, amelyben továbbra is
elsősorban
a betegeinkre gondolunk, az ők
és a szeretteik egészségére, és
új
szolgáltatásokat
igyekszünk
kifejleszteni, hogy életüket könnyebbé
tegyük.

A
kezdetektől
fogva
abszolút
prioritásunk
a
betegeink
egészsége volt, 2020-ban pedig
minden
erőfeszítésünket
arra
irányítottuk, hogy megoldásokat és
szolgáltatásokat hozzunk létre az idei
év összes kihívásainak leküzdésére.
Annak ellenére, hogy csak a maszk
alól mosolyogtunk Önökre, mindig
Önök mellett voltunk.
Köszönjük 2020-nak az összes
leckét, melyet megtanultunk, és azt,
hogy több optimizmussal léphetünk
2021-be!
A Richter Patika csapata

Jelen kereskedelmi katalógusba foglalt termékek a Gedeon Richter Farmacia S.A. hűségkártya tulajdonosok számára érvényesek
2021. január 1 – február 28. között, a készlet erejéig. A Gedeon Richter Farmacia S.A. által kibocsátott hűségkártyát igénylés esetén
ingyenesen állítják ki minden ügyfél számára, a hozzájárulási űrlap kitöltése nyomán. Jelen szórólapon szereplő kedvezmények más,
pillanatnyilag érvényes akciókkal, vagy a hűségkártya nyújtotta előnyökkel nem vonhatók össze, és nem vonatkoznak a promóciós
csomagokra. Egyes promóciók a Gedeon Richter Farmacia S.A. kezdeményezésére meghosszabbíthatók.
A tájékoztatóban feltüntetett összegek lejben vannak kifejezve és tartalmazzák az általános forgalmi adót. A termékek feltüntetett
árai már tartalmazzák az érvényes kedvezményeket.
Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. A képek
a termékekről/ajándékokról tájékoztató jellegűek, a termékek fényképei szerződéses kötelezettségnek nem minősülnek.
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos, kiegyensúlyozott étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a
termék csomagolásán lévő információkat.
A promócióban szereplő termékek teljes listája, igény esetén elérhető a Richter patikákban.

A Richter Speciális
Kampánya
A promóció
mechanizmusa
2021. január 11 – február 28. között,
ha a megjelölt termékek közül
bármelyiket megvásárolja, azonnali
nyereményt biztosító kaparós
sorsjegyet kap helyben

A kampány a Richter patikákban 2021.
január 11 – február 28. között érvényes,
a rendelkezésre álló készlet erejéig. A
kampányszabályzatot és a terméklistát
megtekintheti a gyógyszertárakban és a
www.richter-farmacia.ro oldalon.

Emésztés
Szilimarin Milk Thistle
1000 mg + Kolin

Szilimarin
Forte

támogatja
a máj
egészségét

x 30 tabletta
- májvédelem

1+1 ajándék

1+1 ajándék
L-arginine
Secom

34.20
LEJ/csomag

Degasil
x32 capsule
puffadáscsökkent

támogatja a májés szívműködést

Régi ár

39.00

71.25

1+50%

árkedvezmény a második termékre

LEJ/csomag

30% árkedvezmény

SennaLax

27.30

LEJ/db-tól.

Dr. Rácz
svédcsepp

hashajtó

tonizál és energizál

15% árkedvezmény

25% árkedvezmény

a kiválasztott termékekre

a Dr. Rácz svédcseppekre
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Lacium
fenntartja a
bélflóra egészségét

du
upla
a má
ájvé
édelem
mv

1+1 ajándék

25.65
LEJ/csomag

20% árkedvezmény
a Lacium termékekre

Laxacutin

Sanohepatic

x 14 filmtabletta
- hashajtó

fenntartja a normál
májműködést

Régi ár

15.00

25% árkedvezmény

11.25

LEJ/db-tól.

25% árkedvezmény
a Sanohepatic termékekre

Immunitás
C-Vitamin
1000mg

Gripovit
támogatja az
immunrendszert

erdei gyümölcs ízesítéssel x 30
rágótabletta - támogatja az
immunrendszert

Speciális ár

18.05

LEJ/db-tól.

20% árkedvezmény
a Gripovit termékekre

Sintusin

Sinulan

rekedtség
tüneteinek
enyhítésére

felső légutak egészségéért

20% árkedvezmény

15% árkedvezmény

a Sinulan termékekre

a Sintusin termékekre

Béres Drops 30 ml
/ Béres Actival
Gummies

SystemWell Secom
immunitás mind a 7 téren

támogatja az
immunrendszert

Régi ár

49.00

25% árkedvezmény

20% árkedvezmény

a kiválasztott Béres termékekre

Septosol metilénkékkel

x 20 szopogató tabletta - enyhíti a torokirritációt

30% árkedvezmény

25% árkedvezmény
a Fares Biosept termékekre

39.20

LEJ/db-tól.

Carmol FLU
nátha és influenza
100 ml

Régi ár

Régi ár

15.50

16.95

10.85

LEJ/db-tól.

15% árkedvezmény

14.41

LEJ/db-tól.

Biosept

Plantusin

támogatja az
immunrendszert

köhögéscsillapító

25% árkedvezmény
a Fares Plantusin termékekre

Vitaminok és ásványi anyagok
Calcidin

Vedixin

fenntartja az
optimális
kálciumszintet

látásjavító

20% árkedvezmény

15% árkedvezmény

a Calcidin termékekre

a Vedixin termékekre

CaMgZn
+ C-Vitamin

vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmazó
komplex készítmény

Q10-Koenzim Dual
60 mg
x 30 kapszula
a szív egészségéért
Régi ár

34.00

1+1 ajándék

15% árkedvezmény

(egyforma termékek)

Minimarslakócskák

28.90

LEJ/db-tól.

Magnefort B6

vitaminokat és
ásványi anyagokat
tartalmazó
komplex készítmény
gyerekeknek

x 50 drazsé
magnézium
a mindennapi
energiáért
Régi ár

25.00

30% árkedvezmény

20% árkedvezmény

a kiválasztott termékekre

1+1 ajándék

20% árkedvezmény
a Centrum termékekre

20.00

LEJ/db-tól.

Equilibra

Möllers

x 30 tabletta csökkenti a fáradtság
és a stressz érzését

tőkehalmáj olaj

32.30
LEJ/csomag

25% árkedvezmény
a kiválasztott termékekre

Centrum

Ascovit

vitaminok és
ásványi anyagok
kombinációja

C-vitamin

15% árkedvezmény
az Ascovit termékekre

A C-vitamin szerepe a
szervezetben
Tudta, hogy szervezetünk nem termel
C-vitamint? Éppen ezért szükséges, hogy
a C-vitamin adagot a táplálékból és az
étrend - kiegészítőkből tudjuk bevinni
szervezetünkbe.
A C-vitamin, más néven aszkorbinsav,
az egyik leghatékonyabb tápanyag, mely
elengedhetetlen az immunrendszer,
a csontfelépítés és különösen az
egészséges bőr számára!
Ugyanakkor, nagyon fontos szerepet
játszik a következőkben:
• az influenza és a megfázás
tüneteinek enyhítése a szervezet
immunitásának növelésével;
• a memória és a látás javítása;
• védelem a szív- és érrendszeri
betegségek és a cukorbetegség ellen;
• a szervezet energiaszintjének
fenntartása;
• a rák kockázatának csökkentése;
• a kollagéntermelés fenntartása,
amely elősegíti az egész test
szöveteinek regenerálódását;
• a szabad gyökök szervezetre
gyakorolt hatásainak csökkentése
az erős antioxidáns hatásnak
köszönhetően;
A
napi
gyümölcsés
zöldségfogyasztáson alapuló étrend
biztosíthatja számunkra az egészséges
C-vitamin bevitelt. Akár ezen vitamint
tartalmazó
ételek
fogyasztásával,
akár C-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők szedésével biztosítjuk a
szervezet napi C-vitamin adagját,
fontos, hogy az adag optimális legyen a
szervezet megfelelő működéséhez.
A C vitamin tabletta formájában

való fogyasztása mind a gyermekek,
mind a felnőttek számára javallott, és
biztonságosnak tekinthető, ha az orvos
vagy a gyógyszerész által ajánlott
keretek között szedjük.

C-vitamin
100mg
narancs ízesítéssel
20 tabletta

Speciális ár

8.50

LEJ/db-tól.

C-vitamin
100mg
eper ízesítéssel
20 tabletta

Speciális ár

8.50

LEJ/db-tól.

C-vitamin
180mg
hagyományos ízesítésse
20 tabletta

Speciális ár

5.00

LEJ/db-tól.

C-vitamin
1000mg
erdei gyümölcs ízesítéssel
30 rágótabletta - támogatja
az immunrendszert

Speciális ár

18.05

LEJ/db-tól.

Növelje szervezete
stresszel szembeni
ellenállását!
A
stressz,
az
évszázad
betegsége, súlyosan befolyásolja
egészségünket,
viszont
a
megterhelő
időszakok
már
életmódunk részévé váltak, oly
módon, hogy azokat már elkerülni
nem tudjuk.
A szervezet reakciója a stresszre
számos tényezőtől függ. Például
a nők, a férfiakhoz képest, sokkal
hajlamosabbak a stressz által
okozott
betegségekre,
mert
a napi igénybevétel mellett
szervezetük havi változásokat
is tapasztal, ugyanakkor olyan
markáns
folyamatokon
is
végigmegy, mint a terhesség, a
szülés és a szoptatás.
A fizikai
vagy a szellemi
kimerültség
okozta
intenzív
stresszes
időszakokban
a
szervezet
kiszolgáltatottabbá
válik, és az energiát csak
a túlélésre, nem pedig a
baktériumokkal
szembeni
védekezésre használja.
Következésképpen, a szervezet
sokkal hajlamosabbá válik a
fertőzésekre és a gyulladásokra,
és allergiás reakciók, pattanások,
ekcémák és más bőrelváltozások
jelenhetnek meg.
Sőt, a test magnéziumszintje
közvetlen kapcsolatban áll a

stressz szintjével. A magnézium
a
negyedik
leggyakrabban
előforduló ásványi anyag a
testben a vas, a kalcium és a
foszfor mellett, és több mint
300
sejtreakcióért
felelős,
amelyek a testben – az agyban,
az izomzatban és a keringési
rendszerben – zajlanak. Sajnos
az emberi szervezet nem képes
egyedül előállítani a szükséges
magnéziumot, ezért a táplálékból
vagy az étrend-kiegészítőkből
kell azt pótolnunk.
Javasoljuk, hogy az étrendkiegészítők
szedése
előtt
kérdezze meg orvosát vagy
gyógyszerészét.

A stresszes helyzetek
elvonják a figyelmét?
Segít Önnek a Magnevie Stress Resist®.

Magnevie Stress Resist®
Alapjául a STRESS-RESIST® komplexum szolgál, egy természetes kivonatokat,
vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó innovatív keverék, mely
támogatja a szervezet ellenállását a stresszel szemben és fenntartja a
szervezet energiaszintjét.
A Magnevie Stress Resist® a következő aktív összetevőket tartalmazza:
Rhodiola rosea kivonat, japán tengeri magnézium, B6-vitamin és B9- vitamin.

Régi ár

35.00

Magnevie Stress Resist®.
Nyugodtan minden megy.

26.25

LEJ/db-tól.

Egyéb szezonális ajánlatok
Dolorgiet

Bilomag

segít az izomfájdalom kezelésében

támogatja
a keringési rendszert

20% árkedvezmény

15% árkedvezmény

a Dolorgiet termékekre

a Bilomag termékekre

Maraton
Forte

GinkoPrim
MAX

javítja a szexuális
teljesítményt

sprijină circulația
periferică
Régi ár

46.00

15% árkedvezmény

30% árkedvezmény

a Maraton Forte termékekre

Proenzi

15% árkedvezmény

LEJ/db-tól.

Prostenal
Control /
Prostenal
Night

az egészséges
ízületekért

15% árkedvezmény

a Proenzi Artrostop Rapid termékekre

32.20

támogatja a
prosztata megfelelő
működését

a kiválasztott termékekre

DoppelHerz Activ A-Z
Retard Lutein /
DoppelHerz
Diabetiker

Carmol Reumato Gel
benefic în dureri articulare și musculare

Régi ár

vitaminok és ásványi anyagok

23.00
30 tabletta + 10 tabletta

15% árkedvezmény

ajándékba

15% árkedvezmény
a Hartmann Veroval
vérnyomásmérőkre

19.55

LEJ/db-tól.

Veroval

Medel

különböző vérnyomásmérő
termékek
Árak:

különböző
vérnyomásmérő termékek
Árak:

199,75 LEJ

147,8 LEJ
25% árkedvezmény
a Medel vérnyomásmérőkre

Anya és gyermek
Philips
Avent

La Roche-Posay
Lipikar
nyugtatja és védi a bőrt

25% árkedvezmény

25% árkedvezmény

az Avent cumikra

a La Roche-Posay Lipikar termékekre

NAN 3 Optipro

Baby Nova

x800g
tejpor 1-2 éveseknek

Régi ár

67.50

57.38

15% árkedvezmény

LEJ/db-tól.

15% árkedvezmény
a Baby Nova cumisüvegekre

Medel

Huggies

inhalátor készülékek

25% árkedvezmény

15% árkedvezmény

a kiválasztott termékekre

a Huggies pelenkákra

Nuby

Möllers

orrszívók

Omega-3 és D-vitamin
pótló gyerekeknek

Régi ár

69.00

15% árkedvezmény

25% árkedvezmény

a kiválasztott termékekre

Speciális ár

51.75

LEJ/db-tól.

Higeen Kids

Bebicina

fertőtlenítő gél gyerekeknek

fiziológiás szérum és tengervíz

14.00

LEJ/db-tól.

15% árkedvezmény
a Bebicina termékekre

Felejtse el az
izomgörcsöket a
NeoMagni Cramp-el!
Nappal feszes, éjszaka pihent izmok!
A neuromuszkuláris stressz befolyásolhatja normál életvitelünket.
A jelentős izomkomponenssel rendelkező összes szervet és testrészt
érinthetik a görcsök, a normál
izomtónus csökkenése és az izomfáradtság.
Hogyan okozhatja ezt a stressz?
Egyrészt közvetlenül, az izomsejt
túlterhelésével – amely, megfelelő
mennyiségű magnézium hiányában,
már nem képes hatékonyan ellazulni,
hogy később visszatérjen a normál
funkcionális képességéhez (normál
összehúzódás, normál izomerő).
Másrészt közvetetten, az idegrendszer túlterhelésével, amely az
izomtónusért, vagyis az izmok azon
részleges összehúzódásáért felel,
melynek célja a testtartás és a test
egyensúlyának fenntartása.
Sőt, egy traumatizált izomsejt Káliumot is veszít, így megfelelő ásványi
anyagbevitel hiányában, ördögi,
diszfunkcionális kör jön létre, amelynek hatása izomfáradtságként és fájdalomként érzékelhető.
Éppen ezért a megfelelő Magnézium és Kálium kombináció elősegítheti az izom normális működésének
helyreállítását, így napközben jó
izomtónusunk van, éjszaka pedig az
izmok a relaxáció révén regenerálódnak. Ugyanakkor, a Magnézium és
Kálium bevitelt kiegészítik még más
elemek is, amelyek jelentősen hozzá-

járulhatnak a megfelelő izomösszehúzódáshoz és –ellazuláshoz, mint
például : a B6-vitamin – amely fontos szerepet játszik az izomtónus
fenntartásában, mert segít fenntartani a normális energia-anyagcserét, csökkenti a fáradtságot és
a kimerültséget és hozzájárul az idegrendszer normális működéséhez;
a Cink, amely támogatja az izomfehérjék szintézisét és helyreállítását;
az L-karnitin, egy aminosav, amely
energiaforrásként szolgál az intenzív
erőfeszítések során.

Speciális kombinációjú
magnézium tabletták
az izomzat és az
idegrendszer megfelelő
működéséhez.

Felejtse el az izomgörcsöket a
NeoMagni Cramp-el!
• A kálium és a magnézium kombinációjának köszönhetően,
támogatja az izom- és idegrendszer normális működését
• Támogatja a normál energia-anyagcserét
• Hozzájárul a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez
A megfelelő izomfunkció fenntartása
érdekében választhatja a NeoMagni
Cramp tablettákat, azonnali szükség
esetén pedig a pezsgőtablettákat,
mivel a pezsgő forma megkönnyíti
az összetevők jobb és gyorsabb
felszívódását.

PROMÓCIÓS CSOMAG
Neo Magni Cramp
50 db. pezsőtabletta
Neo Magni Cramp
30 db. forte pezsgőtabletta
AJÁNDÉK

+

PROMÓCIÓS CSOMAG
Neo Magni cramp 50 tabletta
Neo Magni cramp 30 tabletta
AJÁNDÉK

+

Kiszerelés formái és adagolás:
• 30 vagy 50 tablettát tartalmazó doboz
adagolás: 1 tabletta naponta kétszer,
étkezés közben vagy után, vízzel.
• 20 pezsgőtablettát tartalmazó tubus
adagolás: 1 pezsgőtabletta naponta kétszer,
a tablettát 200 ml hideg vízben kell feloldani
Ezek étrend - kiegészítők.
Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
Bevizsgáltatási bizonylat jogosultja és forgalmazó:
AFLOFARM ROMANIA SRL
Dr. Robert K. Koch út 8. sz., 5. kerület, 050528, Bukarest, Románia
www.aflofarm.ro; email: office@aflofarm.ro

Szájhigiénia/Kozmetikai termékek
Lacalut

Vichy Liftactiv
érett bőr ápolása

20% árkedvezmény

25% árkedvezmény

árkedvezmény a Lacalut multi-effect
termékekre

a Vichy Liftactiv termékekre

HiGeen Spray
100ml

Bio-Oil
sebhelyek és striák
aspektusának
javítására

különböző aromákkal

Speciális ár

18.00

LEJ/db-tól.

15% árkedvezmény
a Bio-Oil termékekre

Bioderma
Atoderm

Elmex Professional
Sensitive

a száraz és irritált bőr
táplálására

árkedvezménya sensibilității dentare

15% árkedvezmény

20% árkedvezmény

az Elmex Profesional Sensitive
termékekre

a kiválasztott termékekre

Corega Confort
krém x 40 g

Parodontax
Complete
Protection White

Régi ár

31.00

20% árkedvezmény

24.80

LEJ/db-tól.

ajándékba

Sensodyne Repair & Protect
Whitening

1+50% árkedvezmény
a második termékre

41.33
LEJ/csomag

25.18

Ajándék Parodontax Original szájvíz

LEJ/csomag

Gerovital H3
Classic /
Farmec

10% árkedvezmény
a kiválasztott termékekre

-40%
Parapharm
Régi ár

C-vitamin
180 mg
csipkebogyó péppel

LEJ/darab

Érvényes 2021. január 1 – február 28 között.
özött.

Érvényes 2021. január 1 – február 28 között.

2+1 ajánlat
Vásároljon bármilyen 2 darab Bronhoklir-t és
ingyenesen kap egy Sinulan-t

*dohányosok

*száraz köhögés

Érvényes 2021. január 1 – február 28 között.

LEJ/csomag

*hurutos köhögés

*orrmelléküreggyulladás
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