
Ahogy már megszokhatták, minden év elején ki-
adunk egy új törzsvásárlói katalógust az Önök 
visszajelzései  alapján. Válogassanak a termékek 
között kedvükre, remélhetőleg sok hasznos készít-
ményre tudják beváltani összegyűjtött pontjaikat! 
Ez a katalógus egy évre szól, de a megszerzett pon-
tokat továbbra is át lehet vinni a következő évre.

Örömünkre szolgál Önt is a Csillag Patikák Törzsvásárlói 
Program részeseként üdvözölni! Önt azért jutalmaztuk egy 
Csillag Patikák Kedvezmény kártyával, mert rendszeresen 
minket választ, amikor Ön és családja egészségének védel-
mében gyógyszertárba indul. Számunkra megnyugtató, hogy 
a szakértő gondoskodás, kedves, informatív kiszolgálás, a 
széles termékválaszték az Ön igényeit is kielégíti. A Kedvez-
mény kártya kézhez vételével Ön egy olyan számunkra ki-
emelten fontos csoport tagjává vált, akiknek hűségét ezzel a 
különleges pontgyűjtő akcióval is jutalmazni szeretnénk.

A gyógyszernek, tápszernek, gyógyászati segédeszköznek 
nem minősülő termékek vásárlása során tételenként, min-
den elköltött 300 Ft után 15 pontot írunk jóvá Kedvezmény 
kártyáján. Akciós periódusokban egyes termékekre, termék-
csoportokra plusz pontokat adunk, melynek részletei meg-
találhatóak a honlapunkon és a patikákban. A Csillag Patikák 
Törzsvásárlói Program további részleteiről bővebb tájékozta-
tást kaphat a www.csillagpatikak.hu oldalon és a patikákban 
is megtalálható aktuális Általános Szerződési Feltételekből.

Törzsvásárlói programunk résztvevői számára egy egyéni 
azonosítóval ellátott kártyát bocsátunk ki, melynek aláírását 
követően a Törzsvásárló bármely Csillag Patikában történő 
vásárlásai után pontokat írunk jóvá. A patikákban össze-
gyűjtött pontok az aktuális törzsvásárlói katalógusban lévő 
termékekre válthatók be. A 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (8) 
alapján pontbeváltás csak az adott patikában gyűjtött pon-
tokból lehetséges, az egyes patikai pontegyenlegek összevo-
nása nem megendedett.

 Kedves Új Törzsvásárlónk!

 Csillag Patikák Törzsvásárlói Program

 Pontértékek

A Fa kozmetikumok illatvariánsai az egyes gyógyszertárakban eltérőek lehetnek

LacaLut  
aktiv  
fogkrém  
75 ml  
Fogkrém,  
mely érez- 
hetően fe-
szesebbé és 
erősebbé teszi 
az ínyt. Véd a 
fogínyvérzés, a 
fogágybetegség 
és a fogszuva-
sodás ellen.

crémE LavaNtE  
tápLáLó krém-tusfürdő  
500 ml 
Normál és érzékeny bőrre. 1/3 
rész hidratáló tejet 
tartalmazó, rendkívül 
krémes textúrájával 
és szappanmen-
tes, lágy tisztító 
összetételével 
kíméletesen 
tisztít és tisz-
teletben tartja 
a bőr hidrolipid 
védő rétegét. 
Shea vajat, 
Fehér tajtékvi-
rág magolajat 
és napra-
forgó olajat 
tartalmazó 
komplexe  
védi a bőrt a 
kiszáradástól, 
hidratál és 
rugalmasabb 
bőrt nyújt.

siLkY BodY  
HYaLuroNsavas 
tEstápoLó tEj  
500 ml 
Selymes, könnyű 
állagú testápoló tej 
Uriage termálvízzel, 
száraz és érzékeny 
bőrre. Azonnal 
hidratálja és 
táplálja bőrét, 
mely így 
könnyebben 
megőrzi ru-
galmasságát, 
feszességét.

BodY Natur kézfErtőtLENítő 
géL-krém gYErEkEkNEk 24 
órás HidratáLó formuLávaL, 
tutti-frutti iLLattaL  
100 ml
Új fogalom a 
kézápolásban: 
Maximális 
védelem a bőr 
kiszárítása 
nélkül.
Kettős hatás: 
-  Fertőtlenítés: 
66% etanol-
lal- Tápláló 
olajokkal, melyek 
ápolják, puhává 
varázsolják 
kezeit és 24 órán 
keresztül őrzik 
hidratáltságát. 
Nem szükséges 
lemosni.

ELmEx® uLtra 
soft fogkEfE
Magas, 0.1 mm-es 
szálsűrűségű 
fogkefe. Az 
elmex® Ultra Soft 
fogkefe a magas 
szálsűrűségnek és 
az ultra kompakt 
fejnek köszönhe-
tően hatékonyan 
tisztít még a 
nehezen elérhető 
helyeken is. Az 
elmex® Ultra Soft 
fogkefe kombinálja 
a svájci minőséget 
a modern forma-
tervezéssel.

uriagE tErmáL kézkrém 50 ml
Könnyű, finoman illatosított ápoló 
kézkrém, mely magában rejti az Uri-
age termálvíz minden előnyös tulaj-
donságát. Uriage 
termálvízzel tölti 
fel a bőrt, mely 
hidratáló, nyug-
tató, antioxidáns 
tulajdonságú 
és erősíti a bőr 
barriert.

fa HYgiENE & frEsH 
oraNgE foLYékoNY 
krémszappaN 250 ml 
Fedezd fel az antibak-
teriális hatású Fa 
Hygiene & Fresh 
Orange folyékony 
szappan narancs 
illatát. Használat 
után puha és tisz-
ta érzetet nyújt a 
bőr számára. pH 
bőrsemleges,  
vegán for- 
mula és  
bőrgyó- 
gyásza- 
tilag  
tesztelt.

fa tusfürdő kids sELLők-
NEk (LáNYokNak) 250 ml 
Fa Kids Tusfürdő és 
Sampon édes erde-
igyümölcs illattal. 
Kímélő formulája 
B5 provitaminnal 
kifejezetten gyer-
mekek számára 
lett kifejlesztve, 
gyengéden tisz-
títja a bőrt és a 
hajat. Bőrgyógyá-
szatilag tesztelt. 
Nincs több  
könny és  
gond.

fa mEN tusfürdő sport 
ENErgY Boost 250 ml 
Élje át a hosszantartó 
frissesség érzését 
a Fa Men Xtreme 
Sport Energy Boost 
tusfürdő guarana és 
ginzeng illatjaival. A 
gyengéd 3 az 1-ben 
formula: a haj, a test 
és az arc megtisztí-
tására is alkalmas. 
Ásványi olajoktól 
mentes, pH bőrsem-
leges és bőrgyógyá-
szatilag tesztelt.

scHauma 7 gYógYNövéNYEs 
sampoN 250 ml
Schauma 7 Gyógy-
növény Frissesség 
sampon 7 organikus 
gyógynövény 
kivonattal a normál 
hajtól a zsírosig. 
Erősíti a hajat 
a hajtövektől a 
hajvégekig a friss 
és ápolt érzésért 
és a természe-
tes dússágért. 
Szilikonmentes. 
Újrahaszno- 
sítható  
flakon  
és kupak.

fa tusfürdő kids kaLózokNak 
(fiúkNak) 250 ml 
Indulj kalandos utazásra 
a Fa Kids tusfürdő és 
sampon friss óceá-
ni illatával. Kímélő, 
94%*-ban természetes 
összetevőket tartal-
mazó formulája B5 
provitaminnal kifeje-
zetten gyermekek szá-
mára lett kifejlesztve, 
gyengéden tisztítja a 
bőrt és a hajat. Vegán, 
pH bőrsemleges és 
bőrgyógyászatilag 
tesztelt.
*A termék  
víztartalmát  
is beleértve.

fa piNk passioN 
dEzodor  
150 ml 
Fedezd fel a Fa 
Pink Passion deo- 
sprayt pink rózsa 
illattal. Nem hagy 
foltot a ruhán és 
hosszan tartó 
testszag elleni 
védelmet nyújt. 
A bőrgyógyá-
szatilag tesztelt 
vegán formula 
0% alumíniumsót 
tartalmaz.

1990
poNt K

4900
poNt K

790
poNt K

fa krémtusfürdő diviNE  
momENts 250 ml 
Fedezd fel a Fa 
Divine Moments 
krémtusfürdőt 
vad kamélia 
illattal. A vegán, 
pH bőrsemleges 
és bőrgyógyá-
szatilag tesztelt 
formula 94%*-
ban természetes 
eredetű összete-
vőket tartalmaz 
és védi bőrödet a 
kiszáradástól.

790
poNt K

790
poNt K

790
poNt K

Kedves Törzsvásárlónk! Kozmetika - higiénia

4900
poNt K

1490
poNt K

1490
poNt K

790
poNt K990

poNt K

ffp2-Es maszk 
1 db

490
poNt

490
poNt

movomEd NEdvEs 
törLőkENdő 72 db
A MovoMed nedves törlőkendő Aloe 
vera hozzáadásával készült. A prak-
tikus, visszazárható fedél megóvja 
a termék kiszáradását.

790
poNt K

790
poNt K

fa mEN sport 
izzadásgátLó 
roLL-oN 50 ml 
Fedezd fel a Fa 
Men Sport izza-
dásgátló golyós 
dezodort citrusos 
lime illattal. Folt-
mentes techno-
lógiával, hosszan 
tartó izzadság és 
testszag elleni 
védelemmel.

790
poNt K
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	 A	Csillag	Patikák	elérhetőségei:

Gyógyszertár Címe Telefonszáma

arany oroszlán Veszprém, Kossuth u. 9. 06 88/329-828

dózsavárosi Veszprém, Táncsics u. 1/a 06 88/325-587

pláza Veszprém, Budapest út 20–28. 06 88/564-913

Buszpályaudvar Veszprém, Jutasi u. 5. 06 88/786-608

Borostyán Várpalota, Bakony u. 10. 06 88/472-017

tátorján Balatonkenese, Fő u. 23. 06 88/481-283

aranyhíd Balatonfüred, Csárda u. 1. 06 87/481-682

Horizont Ajka, Szabadság tér 10. 06 88/500-698

kígyó Ajka, Frankel L. u. 16. 06 88/312-227

gyógyír Devecser, Kossuth u. 1/b 06 88/224-063

semmelweis Sümeg, Kossuth u. 20. 06 87/550-288

Vitaminok,	étrend-kiegészítőkEgyéb ajánlatunk
www.csillagpatikak.hu

oNLiNE patika 24/7

gYógYszEradagoLó HEti  
toroNY movomEd 7x4 rekesz
A MovoMed gyógyszeradagoló 
torony megkönnyíti életét, mert 
nagyméretű rekeszeiben egyszerű 
tárolni a napi 
gyógyszera-
dagokat, és 
kényelmes 
használatot 
biztosít a 
hét minden 
napjára.

gYógYszEradagoLó Napi  
4 rEkEszEs movomEd 
Napi adagoló:  
A MovoMed 
gyógyszeradago-
ló ideális alkalmi  
gyógyszeradagok 
rendszerezésére. 
Könnyű, hordoz-
ható, praktikus!

NaturLaNd fEkEtE NadáLYtő 
krém 60 g
A készítmény alkal-
mas különböző zárt 
baleseti és sportsé-
rülések, zúzódások, 
izom húzódások, 
ficamok, rándulások 
okozta gyulladások, 
duzzanatok és véra-
láfutások, ínhüvely-
gyulladás, ízületi és 
helyi bőrgyulladá-
sok, visszérgyulla-
dás kezelé-
sére. Sérülés 
okozta moz-
gásfunk-
ció-romlás 
javítására.

A KoCKázAToKróL éS A MeLLéK- 
hATáSoKróL oLVASSA eL A BeTeG-

TáJéKozTATóT, VAGy KérDezze MeG 
KezeLőorVoSáT, GyóGySzeréSzéT!

swiss fizzY és dELaviE  
itaLok  250 ml
A svájci DIXA natúrmanufaktúra 
Izsópfű-Mályvalevél-Berga-
mott-menta gyógynövénykivonatát 
tartalmazó, szénsavas és szénsav 
mentes vitaminital.

csiLLag c-vitamiN 500 mg fiLmtaBLEtta 60+6 db
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működé-
séhez, a normál pszichológiai funkció fenntartásához, az 
idegrendszer normál működéséhez. A C-vitamin hozzájárul a 
megfelelő kollagénképződéshez, ezen keresztül a csontozat, 
a fogak és a fogíny, valamint az erek, porcok és a bőr normál 
állapotának, működésének fenntartásához. A C-vitamin 
hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

csiLLag muLtivitamiN vita-
miNokat, ásváNYi aNYa-
gokat és NYomELEmEkEt 
tartaLmazó fiLmtaBLEtta  
30+3 db
Az A-, B6-, C, D-vitamin, a vas, a réz 
és a cink hozzájárul az immun-
rendszer normál működéséhez. 
Az e-vitamin, a mangán és a réz 
hozzájárul a 
sejtek oxida-
tív stresszel  
szembeni 
védelméhez.

1490
poNt ÉK

1490
poNt ÉK

*A kedvezmény egy doboz, 
gyógyszernek, tápszernek, 
gyógyászati segédesz- 
köznek nem minősölő  
termékre  váltható be.15%
kedvezmény egy 
választott ermékre*

1290
poNt Az étrend-kiegészítő nem  helyettesíti A kiegyensúlyozott 

vegyes étrendet és Az egészséges életmódot!

csiLLag giNkgo BiLoBa 100 mg 
kivoNatot tartaLmazó  
fiLmtaBLEtta 60+6 db
A ginkgo biloba 
gyógynövény, 
hozzájárul a 
memória és a kon-
centrálóképesség 
megőrzéséhez, az 
agy egészséges 
vérkeringéséhez 
és a szellemi 
frissességhez.

Bioco szErvEs magNézium + 
B6-vitamiN 60 db tabletta
A magnézium és B6-vitamin hozzá-
járul az idegrendszer megfelelő mű-
ködéséhez, a fáradtság és kifáradás 
csökkentéséhez, a normál pszicho-
lógiai funkció fenntartásához. A 

magnézium hozzájárul a 
normál izomműkö-
déshez, részt vesz 
a normál csontozat 

és fogazat 
fenntar-
tásában.

1490
poNt ÉK

BioExtra fErrovit étrENd- 
kiEgészítő kapszuLa 30 db 
Szerves vasat, cinket, rezet és 
B-vitaminokat tartalmazó kapszula 
a megfelelő vérképzésért. A vas, 
folsav, B6- és B12-vitamin hozzájárul 
a normál vörösvérsejt képződéshez, 
a fáradtság és a kifáradás csökken-
téséhez. Laktóz- és cukormentes. 
Napi 1 kapszula biztosítja a szükséges 
bevitel 100%-át.

Bioco c+ciNk rEtard  
c-vitamiN 1000 mg  
60 db filmtabletta 
hosszan tartó hatású C-vitamint, 
szerves kötésű cinket és csipkebogyó 
kivonatot 
tartalmazó 
étrend- 
kiegészítő 
filmtab-
letta.

LENavit  2000 NE d3-vitamiN + 
60 mg szErvEs magNézium  
+ 50 µg szErvEs szELéN 
étrENd-kiEgészítő vitamiN 
fiLmtaBLEtta 60 db 
A MagneD2000+szelén hármas 
támogatással segíti az ideg-, izom- 
és immunrendszert. A D3-vitamin 
és a megfelelő felszívódásához 
nélkülözhetetlen 
magnézium ki-
egészül a szelén 
hatásával a 
vírusfertőzé-
sek ellen, így 
három fontos 
vitamint 
és ásványi 
anyagot 
együtt pótol-
hat jól felszí-
vódó, szerves 
formában.

NaturLaNd káLium  
+ magNézium kapszuLa  
60 db 
A kálium részt vesz a normál 
vérnyomás 
fenntartásában. 
A magnézium 
hozzájárul a 
fáradtság és 
a kifáradás 
csökkentésé-
hez és részt 
vesz a normál 
energiatermelő 
anyagcsere- 
folyamatokban.

1290
poNt ÉK

2390
poNt ÉK

1990
poNt ÉK

1990
poNt ÉK

2390
poNt ÉK

299
poNt

1490
poNt GY

papír-
tasak 
1 db

45
poNt

490
poNt

2390
poNt


