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ún. nem szteroid gyulladásgátló szer.
Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő 
és lázcsillapító hatással rendelkezik. 

Vény nélkül kapható gyógyszer

IGAZI GYÓGYSZER

Ár: 2 354 Ft

Speciális - gyógyászati célra szánt 
- tápszer, csecsemők vashiányos állapota 
esetén, 4 hónapos kortól. Vasat, B1-, 
B6- és B12-vitaminokat tartalmazó 
speciális, gyógyászati célra szánt tápszer.

1995 Budapest, Valódi utca 5., 
Telefon: +36 1 5896 7896
e-mail: patikus@valodigyogyszertar.hu

Speciális gyógyászati célra szánt tápszer

HATÉKONY CSEPPEK

Ár: 1 647 Ft

Olyan komplex termék amely 
vitaminok mellett számos ásványi 
anyagot és nyomelemet tartalmaz.

Étrend-kiegészítő

MULTIVITAMIN

Ár: 1 273 Ft

Betegtájékoztató 

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

FIGYELEM!
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Honnan tudjuk, hogy megbízható 
helyről vásárolunk?

Internetes gyógyszervásárlás

Az ilyen oldalakon forgalmazott termé-
kek reklámjai 
• nem félelemkeltőek
• nem ígérnek biztos gyógyulást
•  nem hivatkoznak tudós vagy egész-

ségügyi szakember ajánlására

Gyógyszer esetében mindig feltüntetik 
„A kockázatokról és mellékhatások-
ról…” kezdetű figyelmeztető szöveget.

Részletes tájékoztatások a fizetési 
feltételekről, adatvédelmi szabályok-
ról, stb.

Mindig pontosan megjelölik, hogy a 
reklámozott termék minek minősül. 
Magyarországon legálisan a  gyógy-
szerek közül kizárólag a vény nélküliek 
kaphatók az interneten. 

A webárusító hely „mögött” valódi pati-
ka áll, melynek elérhetőségét részlete-
sen megadják.

Ez a kattintható logó azonosítja a legá-
lisan működő internetes gyógyszerfor-
galmazó helyeket. A logóra kattintva 
a hatóság nyilvántartása töltődik 
be, amiben szerepelnie kell az adott 
gyógyszertárnak.

Magyarországon interneten keresztül 
gyógyszert csak létező, közforgalmú 
gyógyszertárak forgalmazhatnak.
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http://www.csudaszer.com

CSUDASZER
Liposzómás mikroterjedésű szövetek mélyreható
energetizálásával detoxikál, méregtelenítés 
sejtszintű szomjúság antioxidánsok szabadgyökök 
paraziták elleni védekezésben kiváló.

Nem Béla   Nagyon erősen hullott a hajam. Ez már a 4. nap a 
CSUDASZER fogyasztása után jelentősen csökkent és 1 hét alatt 
teljesen megszűnt! Nagyon boldog vagyok.

Fiktív Henrietta   Remélem, hogy minél több beteg megtudja a 
CSUDASZER hatását. Ez tényleg jó hatású az apám számára, és 
segített neki 25 év után injekciók, műtét, kórház nélkül.

Nemlétező Pál   Eleinte szkeptikus voltam, feleségem hallott a 
CSUDASZER-ről egy kollégájától, és beletelt egy év hogy meggyőzzön,
hogy próbáljam ki. De tényleg segített!  2 hónapja használom. 

Sosemvolt Éva   Csak próbáld ki! Ne legyél szkeptikusak az új 
dolgokra ... majdnem az életembe került! A CSUDASZER engem 
újjászületetté tett, én csak azt mondom köszönöm!

ARNAQUE Ltd.
9, Avenue Populaire Républicaine, Mahe, Seychelle-szigetek

Az orvosok megdöbbentek! 

Nincs mellékhatása, mert természetes!

Dr. Med. Univ. Hans Nichtvorhanden

ÓRA PERC MÁSODPERC

MEGVESZEM!

ÓRA PERC MÁSODPERC

MEGVESZEM!

A gyógyszerlobbi titkolja, hogy 
a CSUDASZER gondosan válogatott növényi 
hatóanyagok kompozíciója, ami – szinergikus 
működése révén – intenzíven redukálja 
a zsírszövetet koncentrált aktív 
hatóanyagait és olajos réteggel vonja 
be a gyomor receptorait.

A luxemburgi Inexistant Tudományegyetem professzora

Korlátozott számú akciós csomagok: 15
Jelenleg 86-an látogatják oldalunkat

50% árengedmény
37 000 HUF helyett
MOST 18 500 HUF!

Fizessen utánvéttel készpénzben!

Internetes gyógyszervásárlás

A megtévesztés gyakran 
alkalmazott elemei digitális térben

Sokféle, egymástól különböző betegség 
kezelésére alkalmazható „orvosság”. 
Túlzó állítások, áltudományos magyará-
zatok, semmitmondó szövegek. Ezeken 
az oldalakon nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a betegség és a reklámozott 
termék „jótékony” hatásairól részletes 
felvilágosítást adjanak. Az összetevők 
megnevezésénél gyakran ismert gyógy-
növények szinonim neveit használják 
egzotikusságot sugallva. Helytelen 
nyelvtani alakok utalhatnak automatikus 
fordító használatára.

Agresszív, azonnali vásárlásra ösztön-
ző üzenetek, képek.

Agresszív, azonnali vásárlásra ösztön-
ző üzenetek, képek.

Fiktív szakértő, ismeretlen orvos 
(képügynökségi fényképpel) hivatkozik 
a szerrel végzett csodálatos hatások-
ra, kiemelkedő eredményeire, nem 
létező tanulmányokra utalva. 

„Eredetiséget” igazoló áltanúsítványok 
fényképei. Fiktív nyilvántartási szá-
mok.

Vásárlói vélemények – nem létező 
emberek beszámolói sikereikről, cso-
dálatos gyógyulásaikról képügynöksé-
gektől vásárolt fényképekkel keltve a 
valódiság látszatát.

Nem biztonságos fizetési módszer 
vagy utánvétes küldemény, hogy ne 
legyen nyoma a tranzakciónak.

Kontakt információ: nincs kapcsolat-
tartó személy, csak külföldi, gyakran 
tengerentúli címek vagy postafiók.
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