
Ahogy már megszokhatták, minden év ele-
jén kiadunk egy új törzsvásárlói katalógust az 
Önök kérései alapján. Válogassanak a termékek 
között kedvükre, remélhetőleg sok hasznos 
készítményre tudják beváltani összegyűjtött 
pontjaikat! Ez a katalógus egy évre szól, de a 
megszerzett pontokat továbbra is át lehet vin-
ni 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 a törzsvásárlói 
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

Kedves Törzsvásárlónk! 

A fenti kozmetikumok illatvariánsai az egyes gyógyszertárakban eltérőek lehetnek

Kozmetika – higiéniaKozmetika – higiénia Kozmetika – higiénia

Klimin Beauty Kapszula 30 db 
Klimin Beauty kollagénnel és 
hyaluronsavval hozzájárul a bőr 
szépségének megőrzéséhez. A 
kollagén a bőr kötőszöveteinek fontos 
szerkezeti építője. A hyaluronsav a 
bőr hidra-
táltságát 
biztosítja 
vízmegkö-
tő képes-
ségével.

lacalut 
aKtiv 
fogKrém 
75 ml  
Fogkrém,  
mely érez- 
hetően fesze-
sebbé és erő-
sebbé teszi 
az ínyt. Véd a 
fogínyvérzés, 
a fogágybe-
tegség és a 
fogszuvaso-
dás ellen.

uriage  
sticK lévres  
ajaKápoló 
stift 4 g
Intenzíven táp-
lálja, hidratálja, 
megnyugtatja és 
védi az ajkakat a 
mindennapi káros 
hatásokkal szem-
ben. Gazdaságos, 
hosszan tartó 
hatású, nem törik, 
nem olvad.

uriage age protect 
ránctalanító 
fluiD 40 ml 
Ránctalanító 
fluid normál vagy 
kombinált bőrre, 
mely egyszerre hat 
a bőr öregedésének 
minden jele ellen és 
véd a károsító, a bőr 
korai öregedését 
okozó napi agresz-
szióktól (kék fény, 
UV sugárzás, kör-
nyezeti szennyezők, 
stressz, fáradtság 
stb.).

cetaphil® tisztító olDat  
460 ml 
A Cetaphil® tisztító oldat gyengéd, 
szappanmentes, bőrgyógyászok által 
minden bőrtípusra, különösen száraz 
és érzékeny bőrre 
javasolt bőrlemosó. 
Alaposan és kímélete-
sen tisztít, eltávolítja 
a sminket és egyéb 
szennyeződéseket. 
Megakadályozza a 
bőr kiszáradását, 
megnyugtatja 
és bársonyossá 
teszi a bőrt.

elmex® sensitive 
fogKrém 75 ml
Az elmex® Sensitive 
fogkrém megelőzi a 
fogak érzékenysé-
gének kialakulását 
és védelmet nyújt a 
fogszuvasodás ellen. 
Szabadalmaztatott 
Aminfluorid techno-
lógiájával megóv a 
dentin szuvasodástól 
és a további zománc 
vesztéstől

revaliD® anti-DanDruff  
shampoo 250 ml 
A Revalid® korpásodás elleni sampon több 
összetevő együttes hatásával biztosítja a 
hatékony és hosszan tartó korpásodás elleni 
hatást. Ezek az összetevők helyreállítják a 
fejbőr természetes 
hidratáltsági szint-
jét, és megakadá-
lyozzák a további 
hámlást. Ugyanak-
kor a csalánkivonat, 
a pantenol és az 
allantoin megnyug-
tatják a fejbőrt és 
csökkentik a kelle-
metlen viszketést.

uriage termál KézKrém 50 ml
Könnyű, nem zsíros, finoman illatosított 
ápoló kézkrém. Uriage termálvízzel tölti 
fel a bőrt, mely 
hidratáló, nyug-
tató, antioxidáns 
tulajdonságú 
és erősíti a bőr 
barriert. A száraz 
vagy megviselt 
bőrt puhává, 
rugalmassá és 
komfortossá 
teszi, a körmöket 
erősíti.

uriage xémose Krém száraz  
Bőrre 200 ml
Tápláló, védő krém 
száraz bőr ápolá-
sára. Hosszan tartó 
komfortot biztosít, 
enyhíti az irritációt és 
a bőrfelület kivakará-
sát okozó viszketést. 
Késlelteti, csökkenti 
az akut, irritációkkal, 
súlyos bőrszárazság-
gal járó fellángolások 
kialakulását. Gyorsan 
felszívódik, nem hagy 
ragadós érzetet  
a bőrön.

elmex® ultra 
soft fogKefe
Magas, 0.1 mm-es 
szálsűrűségű fogke-
fe. Az elmex® Ultra 
Soft fogkefe a magas 
szálsűrűségnek és az 
ultra kompakt fejnek 
köszönhetően haté-
konyan tisztít még a 
nehezen elérhető he-
lyeken is. Az elmex® 
Ultra Soft fogkefe 
kombinálja a svájci 
minőséget a modern 
formatervezéssel.

egisept® Bőr- 
fertőtlenítő 
spray 65 g
Az Egisept® egy 
széles antimikrobiális 
spektrummal ren-
delkező bőrfertőtle-
nítő szer.  Hatékony 
vírusok, gombák és 
baktériumok ellen. 
Praktikus, pumpás 
adagoló fejjel.
Összetevők: klórhexidin-digluko-
nát 1%-os etil-alkoholos oldata.
Egis Gyógyszergyár Zrt. 
Fertőtlenítőszerek alkalmazá-
sakor ügyeljen a biztonságra! 
Használat előtt mindig  
olvassa el a  
címkét és a  
használati  
útmuta- 
tót!

fa tusfürDő  
férfi / női  
250 ml

fa Deo  
férfi / női 

schauma 
sampon  
7 gyógy-
növényes  
250ml 

fa Krémszappan  
90 g 

palmolive 
szappan 
300 ml 

2990
pont K

1290
pont

1290
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1990
pont K
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fa tusfürDő  
fiú / lány  
250 ml

790
pont K

790
pont K

390
pont K

790
pont K

2990
pont

naturlanD 99,9 
Kézfertőtlenítő 
gél 100 ml
A NATURLAND 99,9 
kézfertőtlenítő gél 
gyorsan és hatéko-
nyan, víz nélkül segít 
elpusztítani a vírusok, a 
baktériumok, és a gom-
bák 99,9 %-át. Gél ál-
lagának köszönhetően 
egyszerűbb eloszlatni a 
bőrfelületen, valamint 
segít csökkenteni a 
termék használata 
miatt fellépő esetleges 
kiszáradást.

990
pont
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Vitaminok, étrend-kiegészítők Vitaminok, étrend-kiegészítők Egyéb ajánlatunk

 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

zsombolyai Bp., XI. ker. Zsombolyai u. 8 06 1/209-5819

*A kedvezmény egy doboz, 
gyógyszernek, tápszernek, 
gyógyászati segédeszköz-
nek nem minősölő  
termékre  váltható be.

15%
kedvezmény egy 
választott ermékre*

Bioheal omega 3-6-9  100 db
A termékben lévő EPA és a DHA 
hozzájárul a szív megfelelő műkö-
déséhez, míg ALA összetevője pedig 
a vér normál koleszterinszintjének 
fenntartásához*. Ezeket az emberi 
szervezet nem, vagy kis mennyi-
ségben képes 
előállítani, ezért 
fontos gondos-
kodni a megfelelő 
bevitelről. 
*A kedvező hatás napi 250 
mg EPA+DHA és 2 g ALA 
bevitelével érhető el.)
Eurotrade Pharma Kft.
2948 Kisigmánd,  
külterület 068/6. hrsz.

Bioheal Kalcium 500 mg + 
D3-vitamin + K2-vitamin 70 db
Készítményünk kalcium, D3-vitamin 
és K2-vitamin-tartalma egymás 
hatását erősítve járulnak hozzá az 
egészséges csontozat fenntartá-
sához. A D3-vitamin hozzájárul a 
vér normál kal-
ciumszintjének 
fenntartásához, 
és a kalcium nor-
mál hasznosulá-
sához.
Eurotrade Pharma Kft.
2948 Kisigmánd,  
külterület 068/6. hrsz.

csillag magnézium + B6 - 
vitamin taBletta 60+6 db
A magnézium hozzájárul a normál 
izomműködéshez. A magnézium 
és B6-vitamin egyaránt hozzájá-
rul a normál pszichológiai funkció 
fenntartásához, az idegrendszer 
megfelelő 
működé-
séhez. A 
B6-vitamin 
részt vesz a 
normál ener-
giatermelő 
anyagcsere  
folyamatok-
ban.

papírtasaK 
1 db

csillag c-vitamin 1000 mg 30+3 db
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez, a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához, az idegrendszer nor-
mál működéséhez. A 
C-vitamin hozzájárul a 
megfelelő kollagén-
képződéshez, ezen 
keresztül a csontozat, 
a fogak és a fogíny, 
valamint az erek, por-
cok és a bőr normál 
állapotának, műkö-
désének fenntartá-
sához. A C-vitamin 
hozzájárul a fáradt-
ság és a kifáradás 
csökkenté-
séhez.

csillag c-vitamin  
500 mg 60+6 db

csillag D-vitamin 50 µg 
(2000 ne) lágyzselatin 
Kapszula 60+6 db
A D-vitamin hozzájárul az egész-
séges csontozat fenntartásához, 
a kalcium és a foszfor normál 
felszívódásá-
hoz, a normál 
fogazat és 
egészséges 
izomfunkció 
fenntartásá-
hoz, valamint 
az immun-
rendszer 
normál mű-
ködéséhez.

Bioextra ferrovit infant speci- 
ális gyógyászati célra szánt 
élelmiszer, csecsemőK vashiá-
nyos állapota esetén 120 ml 
Vasat, B1-, B6- és B12- vitaminokat tar-
talmazó speciális 
gyógyászati célra 
szánt élelmiszer, 
csecsemők vashi-
ányos állapota 
esetén, 4 hónapos 
kortól. Fémes 
mellékíz nélkül. 
BIOEXTRA Zrt.  
1134 Budapest,  
Váci út 33, A ép. 8. e.

Bioextra ferrovit Kapszula  30 db
Szerves vasat, cinket, rezet és B-vitami-
nokat tartalmaz. A vas, a B6- és a B12- vi-
tamin hozzájárul a normál vörösvérsejt 
képződéshez, az immunrendszer normál 
működéséhez, a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. A vas részt 
vesz az energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban. 
Laktóz - és cukormentes.
BIOEXTRA Zrt.  
1134 Budapest, Váci út 33, A ép. 8. e.

ffp2-es maszK 
1 db

1490
pont ÉK

1490
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1490
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1490
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3990
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1990
pont ÉK

1390
pont

Az étrend-kiegészítő nem  helyettesíti A kiegyensúlyozott 
vegyes étrendet és Az egészséges életmódot!

90
pont

590
pont

csillag ginKgo BiloBa 100 mg 
Kivonatot tartalmazó  
filmtaBletta 60+6 db
A ginkgo biloba gyógynövény, hozzájá-
rul a memória és a koncentrálóképes-
ség megőrzéséhez, az agy egészsé-
ges vérkeringéséhez és a szellemi 
frissességhez.

naturlanD  
Körömvirág  
Krém 60 g
A krém rendszeres 
használatával megelőzhetőek, megszüntet-
hetőek a bőrgyulladások. Lokális, nem nagy 
felületű bőrgyulladások kezelésére. Visz-
szérgyulladás esetén mérsékli a gyulladásos 
tüneteket és csökkenti a fájdalmat. Nehezen 
gyógyuló sebek és fekélyek, valamint aranye-
res problémák kezelésére. Gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítmény, melynek 
hatását szakirodalmi adatok igazolják.
A kockázAtokról és A mellékhAtások-
ról olvAssA el A betegtájékoztAtót, 
vAgy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

1490
pont ÉK

A természet erejével

990
pont GY

immun focus multivitamin 
taBletta 30 db
Multivitamin készítmény vita-
minokkal, ásványi anyagokkal, 
Q10-zel, likopinnel és luteinnel. 
Fokozott szükséglet vagy csökkent 
bevitel okozta általános vitamin-, 
ásványi anyag- és nyomelem-
hiányos 
állapotok 
megelőzé-
sére.
Well Pharma
1038  
Budapest, 
Zay 3.

1990
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