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Megjelenés: minden hónap első hetében
Terjedelem: 32+4 – 48+4 oldal
Példányszám: 151 500   
Terjesztés: országosan,  
                   gyógyszertárakban

Miért érdemes a Patika Tükörben 
hirdetni?

 A legnagyobb tradícióval  
   rendelkező patikalap.  
   Igényes ismeretterjesztés, 
   egészséges életmód  
   népszerűsítése.

   Komoly orvosi és gyógyszerészi 
szakértői támogatás.

 Közel 400 ezres olvasótábor.

   A BENU és Gyöngy patikákban 
egyedülállóan a Patika Tükör 
jelenik meg mutációs borítóval. 

Célcsoport
Egészségtudatos nők korhatár nélkül,  

akiknek fontos saját és családjuk 
egészsége.

Hirdetési árak és méretek 2017

Felület Tükörméret 
mm

Vágott méret 
+ 5-5 mm kifutó Listaár

  
B/II, B/III, B/IV – 210 x 275 1 120 000 Ft

  
1/1 – 210 x 275   990 000 Ft

  
1/2 187 x 116 210 x 126

  690 000 Ft

  
1/2 90,5 x 238 103,5 x 275

             
1/3 58 x 238 

187 x 75,5
71 x 275

210 x 87,5 490 000 Ft

                       
1/4 90,5 x 116 

fekvő 187 x 55 
álló csík 50 x 275 

fekvő 210 x 64  390 000 Ft

Termékajánló 300 karakter + termékfotó 150 000 Ft

Keresztrejtvény 5 ajándékcsomag 50 000 Ft

EXTRA MEGJELENÉSEK 

Címlap hirdetés 1 485 000 Ft

BENU, Gyöngy

Gyöngy

   490 000 Ft

   385 000 Ft

   PANORÁMA MEGJELENÉSEK 
          
 2/1 420 x 275  2 190 000 Ft

 2x1/2 420 x 126 1 690 000 Ft

 2/3 281 x 275 1 490 000 Ft

 Csíkhirdetés 420 x 35    590 000 Ft

B4 

B2, B3 

   Egy patikalap is lehet trendi!

ÚJ
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V
illanófény

A laboratóriumi mérésekrôl

Miről árulkodnak az eredmények? 
Amikor az orvos a betegét vizsgálja, 
több száz laboratóriumi mérés közül 
választhat, amely segít a helyes a diag-
nózis felállításában. A laboratóriumi 
mérések során többnyire vérből, vize-
letből, de más testfolyadékokból, eset-
leg szöveti mintákból különféle moleku-
lák, ionok vagy sejtek mennyiségét ha-
tározzák meg.  Minden egyes orvosi 
laboratóriumi mérési adat az emberi 
szervezet valamilyen működésére, 
funkciójára, állapotára utal.

Mire valók a laboratóriumi eredmények? Megelőzhetjük  a komolyabb betegségeket, ha évente 
többször megyünk laborvizsgálatra? Nagy a baj, ha az eredményünk eltér a normál értékektől?  
Dr. Sándor Gábor belgyógyászt arra kértük, válaszoljon olvasóink kérdéseire.

A normál érték 
Gyakorta felmerül a kérdés, hogy mi 
alapján állapítják meg az úgynevezett 
“normál” értékeket? A normál érték elne-
vezés helyett én szívesebben haszná-
lom a referencia-tartomány kifejezést, 
mindjárt kiderül, hogy miért. A referen-
cia-tartományt úgy határozzák meg, 
hogy nagyon sok  egészséges embernél 
végzik el a mérést, meghatározzák az 
átlagos eredményt, és matematikai mód-
szerekkel kijelölik a tartomány alsó és 
felső határát. Ilyen módon a referen-

cia-tartományba tartozik az egészséges 
személyek 95 százaléka, de 5 százalé-
kuk nem. Azaz a referencia-csoportba 
tartozó egészséges személyek eseté-
ben 100 közül 5 személy mérési ered-
ménye tér el a referencia-tartomány ér-
tékeitől. Ezért helyesebb inkább referen-
cia-tartományról és nem „normálér-
ték-tartományról” beszélni.

Eltérő referencia-tartomány 
A referencia- vagy normál-tartomány kü-
lönböző csoportoknál is eltérhet. Bizo-

nyos anyagoknál pl. hormonoknál, más 
a referencia-tartomány nőknél és férfiak-
nál. Eltérő a referencia-tartomány terhe-
seknél, de egyes népcsoportok eseté-
ben is. Különbözhet felnőtteknél és gyer-
mekeknél. Például a növekedés során 
egy, a csontképzésben szerepet játszó 
enzim szintje természetes módon ma-
gas, míg a felnőtteknél a magas értékek 
már betegségre utalhatnak.  

Bizonyos betegségek kezelésénél op-
timális referencia-tartományt állapítanak 
meg. Ilyenkor a gyógyszeres kezelés a 
beteg érdekében csökkenti egy termé-
szetes anyag vérszintjét egy a „normá-
lis” referenciaszintnél jóval alacsonyabb 
szintre. Ez történik a véralvadás-gátló és 
a koleszterinszint-csökkentő gyógysze-
rek használatánál.

Minél több mérés,  
annál biztonságosabb?
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Tanuljunk az egészségrôl!

Új rovat

Vannak betegek, akik azt szeretnék, 
hogy minél több, sőt talán minden labo-
ratóriumi mérés történjen  náluk. Arra 
gondolnak, hogy ilyen módon minden 
rejtett problémára fény derülhet. Az or-
vos gondolkodásmódja nem ilyen. Az 
orvos a beteg panaszai és vizsgálata 
alapján valószínű diagnózisokra gondol 
és olyan laboratóriumi vizsgálatokat kér, 
melyek a feltételezett diagnózist meg-
erősítik vagy kizárják. 

Számtalan, minden megfontolás nél-
kül kért adat nem is lenne ésszerűen 
értelmezhető.  De nem is logikus az, ha 
valaki egy áruházban minden ruhát 
megvesz, hátha lesz köztük jó is. A leg-
többen inkább gondosan kiválasztanak 
egyet, és csak azért fizetnek.  Az orvos 
kiválasztja a laboratóriumi mérések kö-
zül azokat, melyek a diagnózis felállítá-
sához szükségesek és így a közösség 
vagy a beteg pénztárcáját is kíméli.

A labor jó, a beteg mégsincs jól
Ha minden elvégzett laboratóriumi mé-
rés a „normális” tartományba esik, az 
mindenképpen kedvező jel, de nem je-
lenti azt, hogy biztosan nincs szó sem-
miféle betegségről. Számos olyan be-
tegség van, melyek nem okoznak kimu-
tatható laboratóriumi eltéréseket. Ezeket 
a betegségeket más, pl. képalkotó mód-
szerekkel lehet diagnosztizálni.

Sokan megrémülnek, ha néhány vagy 
akár csak egy mérési eredmény is a 
„normálisnak” megadott mérési tartomá-
nyon kívülre esik. Pedig ennek nem biz-
tos, hogy bármiféle jelentősége lenne. 
Az orvos tudja megítélni tudása, a beteg 
vizsgálata és tapasztalata alapján, min-
den adatot mérlegelve, hogy egy eltérő 
mérési adatnak van-e igazi jelentősége. 
Könnyen lehetséges, hogy egy az átla-
gostól kissé eltérő eredmény nem utal 
betegségre és esetleges későbbi ellen- 
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A gluténmentes étrend nem csak  
a lisztérzékenyeknek jó
Az Aberdeeni Egyetem Rowett Táplál-

kozás- és Egészségtudományi Intézete 
által végzett vizsgálatok szerint a glutén-
mentes étrend csökkentheti a fáradtságot 
és növelheti az energiaszintet. Ezen kívül 
csökkenti a puffadásérzést és a felfúvó-
dást is. A felméréshez 95 felnőttet (64 nőt 
és 31 férfit) kértek meg arra, hogy három 
hétig gluténmentes diétát tartsanak, majd 
ugyanennyi ideig térjenek vissza szoká-
sos étrendjükhöz. „Az alanyok gyorsab-
ban tudták elkezdeni a feladatokat, job-
ban koncentráltak és világosabban gon-
dolkoztak a gluténmentes diéta ideje 
alatt, és úgy érezték, kevesebb pihenés-
re van szükségük, ami arra mutat, hogy a 
gluténérzékenység azoknál is előfordul-
hat, akiknek nincs kifejezett lisztérzé-
kenységük” – mondta  
dr. Alexandra Johnstone, a Rowett Inté-
zet munkatársa.rfit) kértek meg arra, 
hogy három hétig gluténmentes diétát 
tartsanak, majd ugyanennyi ideig térje-
nek vissza szokásos étrendjükhöz. „Az 
alanyok gyorsabban tudták elkezdeni a 
feladatokat, jobban koncentráltak és vilá-
gosabban gondolkoztak a gluténmentes 
diéta ideje alatt, és úgy érezték, keve-
sebb pihenésre van szükségük, ami arra 

Mi a demencia? 
A latin eredetű demencia kifejezés szó 
szerint "ész, értelem nélküli állapotot" je-
lent. Az orvosi használatban azonban a 
szellemi képességek hanyatlásával, csök-
kenésével azonos. Bár a demencia, vagy 
ahogyan a hétköznapokban gyakran ne-
vezzük, elbutulás, viszonylag gyakori je-
lenség, nem mindig használjuk helyesen 
a szót. Kialakulásának valószínűsége az 
életkor előrehaladtával nő (65 éves kor-
ban minden tizedik, 90 éves korban min-
den harmadik embert érint), a demencia 
mégsem keverendő össze az öregedés-
sel együtt járó szellemi hanyatlással! Az 
ugyanis természetes, hogy idősödve ke-

Változnak a hölgyek méretei 
Magasabbak és teltebbek a nők, mint 60 
évvel ezelőtt. 1954-ben az átlagos brit 
nő 158 centi magas volt, 62 kilót nyo-
mott és 40-es konfekcióméretet hordott. 
Vonzó homokóra alakja volt, és 80B-s 
melltartót viselt, a derékbősége pedig 
Angelina Jolie-éval vetekedett. Ma ezzel 
szemben az átlagos nő 163 centi ma-
gas, 65 kilót mutat alatta a mérleg, 44-
es ruhaméretet visel, és 85E méretű 
melltartót kénytelen vásárolni. A kikere-
kedés mértéke kevésnek tűnhet, ám 
ahhoz képest, hogy ez pár évtized alatt 
történt, egyáltalán nem is olyan csekély. 
A változás alapvetően az életmódunk-

ból adódik. A háború utáni években az 
embereknek rengeteget kellett nélkü-
löznie, így a nőknek is. Akkoriban nem 
egy irodában ültek naphosszat, ha-
nem 4-5 gyerek után szaladgáltak ott-
hon, ráadásul hűtő sem nagyon léte-
zett, így mindennap bevásároltak, ci-
pekedtek, főztek. 

A mellbőség növekedésében azonban 
nem csak a súlygyarapodás, hanem 
esetleg az ivóvízbe került nemi hormo-
nok is közrejátszhatnak. A szakértők 
szerint a magasság növekedésében 
nem várható további változás, de ha 
nem vigyázunk, súlygyarapodásra még 
számíthatunk...

Fogamzásgátlás az ókorban
Őseink maximálisan kihasználták a természet 
adta lehetőségeket, hiszen javarészt csak állati és 
nővényi eredetű anyagokból alakítottak ki eszkö-
zöket és módszereket fogamzásgátlás céljából. 
Egyiptomban a hölgyek előszeretettel alkalmazták 
a félbevágott citrom, gránátalma, esetleg mákgu-
bó héját, amelyek leginkább a mai pesszáriumok 
őseként foghatók fel. De egyéb olyan, hüvelybe 
helyezett megoldások is léteztek, mint például a 
krokodilürülékből készített labdacs, vagy az egy-
fajta tamponként használt mézzel és akácfőzettel 
átitatott puha anyag. A híres római nőgyógyász, 
Soranus már 40 különböző kombinációjú elixírt 
készített gyümölcsökből. A ókori orvos úgy vélte, 
az erősen savas anyaggal átitatott gyapjú a méh-
szájhoz helyezve spermaölő hatású.

A csodálatos iszap 
Kering egy monda arról, misze-
rint Kleopátra a Holt- tenger 
szépészeti kincseiért, minde-
nek előtt iszapjáért hódította 
meg a tenger vidékét. Állítólag 
nemcsak a tenger vizében für-
dőzött gyakran, hanem csodá-
latos iszapját is rendszeresen 
alkalmazta bőre szépségének 
megőrzésére. De miben is rejlik 
az ereje? Az iszap a hosszú 
évezredek alatt magába szívta 
a tengervíz tápláló ásványi 
anyagait és nyomelemeit. 12 
féle nyomelemet, számtalan or-

ganikus és szilárd növényi és 
állati eredetű anyagot tartal-
maz. Magas magnézium tartal-
ma tökéletes a stressz ellen, 
valamint fontos a testnedvek 
fenntartásában is, kiemelkedő 
szerepet játszik a bőr öregedé-
sének lassításában, megnyug-
tatja idegrendszerünket. 
Az iszapban lévő kálium segíti 
a bőrünk nedvességtartalmá-
nak megőrzését, energizálja a 
szervezetet, a nátrium erősíti 
az immunrendszert, a kálcium 
pedig erősíti a csontokat, a kör-
möket és hajunkat. A nyomele-

Három szülője van 
Teljesen egészséges az a kisfiú, akinek három szülője van, 
vagyis három ember DNS-ének az egyesítésével született. Ez 
az új technika arra ad lehetőséget, hogy a súlyos genetikai mu-
tációkkal rendelkező szülőknek is lehessen egészséges gyer-
meke. A fiú édesanyja egy végzetes betegség génjeit hordozta 
magában, ugyan ő egészséges volt, de több kisbabáját vesztet-
te el emiatt, ezért fordult John Zhang orvoshoz és csapatához, a 
new york-i New Hope Fertility Centerhez - írja a New Scientist 
című amerikai lap. A babának három biológiai szülője van, 
ugyanis a jordán édesanyán és az édesapán kívül egy donor 
hölgytől kapta azt a gént, amelynek az egészséges életet kö-
szönheti. 

A gyerekpopulációnak kb. 17 százaléka 
küzd valamilyen tanulási problémával, ál-
lítják a szakemberek. Átlagos vagy akár 
átlagon felüli intelligenciával rendelkező 
diákok tanulási potenciálja is elmaradást 
mutathat, akár több részterületen is.
Néhány, diszlexiára utaló tünet: jó értelmi 
képességgel rendelkező gyermek, aki a 
szokásos idő és gyakorlás mellett nem 
vagy csak nagyon nehezen tanul meg ol-
vasni, és ebben az esetben az olvasás, 
írás, helyesírás zavarai szorosan össze-
függnek.

Diszkalkulia: a gyermeknek alapvetően 
hiányosak és hibásak az elképzelései a 
számokról, mennyiségekről, és matemati-
kai műveletekről, az iskolai számtanórák 
követelményeinek nem képes megfelelni.
ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitási 
zavar): a tanulási zavarokat okozhatja a 
figyelem, a koncentráció megtartásnak 
nehézsége, ennek alaptünetei lehetnek: 
hirtelen, impulzív viselkedés, indokolatla-
nul sok mozgás és beszéd, makacsság, 
dühkitörés, szabályok elhárítása.

Tanulászavar az iskolában 

Panoráma hirdetési felületek a Patika Tükörben!

Panoráma dupla oldal

Panoráma alsó féloldal

Szöveg közti panoráma csíkhirdetés Panoráma 2/3 oldal

A panoráma kollekcióval új hirdetési felületet ajánlunk partnereinknek, így feltűnőbb, elegánsabb, informatívabb  
formában mutathatja be termékeit, szolgáltatásait olvasóinknak!

Panoráma dupla oldal

Panoráma felső féloldal

ÚJ



Megjelenés: 10 lapszám
Terjedelem: 28 + 4 oldal
Kötészet: irkafűzött
Terjesztés: címlista alapján, kontrollált terjesztéssel 
Példányszám: 3200

Fontosabb rovataink: 
Új termék mustra, Piac és 
trend, Expediálási tanácsok 
Egészségmegőrzés, Mar-
keting, Egészség kommu-
nikáció

Miért érdemes a Pirulatrend/
Marketingpirula magazinban 
hirdetni?

   az egyetlen gyógyszer- 
piaci marketing- 
kommunikációs havi lap

   magasan kvalifikált  
döntéshozói kör elérése

Hirdetési árak és méretek 2017

Felület Tükörméret 
mm

Vágott méret 
+ 5-5 mm kifutó Listaár

  
B/II, – 216 x 279 480 000 Ft

  
1/1 – 216 x 279 410 000 Ft

  
1/2 188 x 108 216 x 140 230 000 Ft

  
1/3 59 × 223 73 × 279 160 000 Ft

  
1/3 188 × 82 216 × 112 160 000 Ft

PR-cikk 1/1 4000 karakter 410 000 Ft

PR-cikk 1/2  2000 karakter 230 000 Ft

Extra megjelenések 

  
Behúzás – egyedi ár

  
Szalag (a lap körül) – 583 × 70 egyedi ár

  Hozzácsomagolás prospektus, termékminta egyedi ár

Extra megjelenések esetén postai és gyártási költségek megbeszélés szerint.

Célcsoport
Pirulatrend: 

 gyógyszertárvezetők, 
 expediáló gyógyszerészek, 
 expediáló szakasszisztensek

Marketingpirula:  
 gyógyszeripari döntéshozók,
 marketing- és PR-vezetők,  
 brand menedzserek

A Pirulatrend a gyógyszerészek gazdasági magazinja, a Marketingpirula marketingkom-
munikációs szaklap gyógyszeripari döntéshozóknak. „Kettő az egyben” lapunk a két célcso-
portot érintő cikkek mellett általános gazdasági, egészség politikai, vállalat- és cégvezetéssel 
kapcsolatos témákkal foglalkozik.



Miért érdemes az Egészségtükör honlapon hirdetni? 
   online és print felületeink tartalmai kiegészítik és  

erősítik egymást, így hirdetése hatékonyabban célba ér
   az egészség iránt érdeklődő célcsoportot ér el
   orvosszakértők bevonása teszi a tartalmat hitelessé
   interaktív

Célcsoport: 
27–55 éves egészségtudatos nők és férfiak  

Látogatottság (átlag): 
160 000 egyedi látogató/hó, 
250 000 oldalletöltés/hó  

Forrás: Google Analytics

Egészségről – nem csak nőknek!

Hirdetési árak és méretek 2017

Felület méret  
pixel Portál havi

S1 728 x 90 120 000 Ft

R1 600 x 250 150 000 Ft

B1, B2, B3 300 x 250 120 000 Ft

L1 960 x 90 150 000 Ft

Oldalszponzoráció  
990 x 60 max. 90, gif 100 000 Ft

Layer 100 000 Ft

Interstitial  
970 x 550, max. 8 mp, napi ár 120 000 Ft

Hírlevél
(szöveges vagy banner megjelenés) 80 000 Ft

PR cikk
(A PR cikk megjelenés: 1 hónapon át  

a vezető cikkek közt, majd az 
archívumból továbbra is elérhető)

120 000 Ft

Csomagajánlataink egyedi ajánlatkérés alapján készülnek.



Általános tudnivalók
A Patika Tükör, a Marketingpirula és Pirulatrend című lapjaink, valamint a www.egeszsegtukor.hu, online 
oldal külön-külön is fontos felületek, de egy médiamixben egyedülálló lehetőséget nyújtanak arra, hogy hirde-
tő ink minden termékükről az olvasói célcsoportnak megfelelő információkat közölhessenek.

Együttes használata esetén 

+10% 
kedvezményt biztosítunk.

Különdíjas szolgáltatások

Elhelyezési felár 10%

Elkészítési felár 10%

Behúzás: egyeztetés szerint

Kedvezmények
3 megjelenés  5%
4 megjelenés  6%
5 megjelenés  7%
6 megjelenés 8%

Meghatározások:
Direkt hirdetés:  Termék és/vagy szolgáltatás hirdetése fotóval, logóval. A kész direkt hirdetést a hirdető 

adja, vagy felár ellenében kiadónk készíti.

PR-megjelenés:  Szöveges hirdetés, melynek tartalmát a megrendelő biztosítja. Tördelése egyeztetés 
szerint történik, amely egyedi és eltér a lapétól. A szöveg tartalmazhatja a termék-, a 
hatóanyag- és a cégnevet. Jelölése (X) vagy „fizetett hirdetés”.

Megrendelés: Kizárólag a kiadó Megrendelőlapján, ami visszaigazolás után szerződésnek tekintendő.

Technikai paraméterek:  300 dpi felbontás, 5-5 mm kifutó, 12-es tömörítésű JPG, TIFF, PDF formátum. A vektoros 
elemeket legörbítve, outline-ná alakítva kérjük.

Anyagleadási határidő: A megjelenést megelőző hónap 15-e.

Hirdetésfelvétel:
Patika Tükör Lapkiadó Kft. • Telefon: +36 1 479 8020 • www.patikatukor.hu

Nagy Beáta média igazgató
Telefon: +36 30 834 4954 e-mail: nagy.bea@patikatukor.hu

Áraink 2017. január 1-jétől érvényesek, tájékoztató jellegűek és áfa nélkül értendők. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.  
A mindenkor hivatalos és aktuális hirdetési árak és paraméterek a www.patikatukor.hu honlapon találhatók.  


