Na léto jsme
připraveni,
a co Vy?

ŘÍTE
UŠET D
O
Kč

ŘÍTE

UŠET

40 Kč

30

akční cena:

209 Kč

ŘÍTE

akční cena:

UŠET

běžná cena:
246 Kč

139 Kč

37 Kč

běžná cena:
179 Kč

Forfemina
Přípravek
na odvodnění těla
30 kapslí
Existuje mnoho důvodů adržování
vody v těle, ale většina z nich je
spojena s nevyváženou stravou,
hormonálními poruchami,
užíváním antikoncepce
a nedostatkem pohybu.
Forfemina přirozeně napomáhá
odstranění přebytečné vody
z těla. Není určeno jako náhrada
pestré stravy. Nepřekračujte
doporučené denní dávkování.
Uchovávejte mimo dosah dětí!
Doplněk stravy.

Repelent Predator
Forte 150 ml
od

159 Kč

běžná cena:
od 189 Kč

Diozen 60 tablet a 120 tablet
Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř! Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje
napětí žilní stěny a odolnost cév.
Diozen 60 tbl. 159 Kč / Diozen 120 tbl. 309 Kč
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum
micronisatum. Čtěte pěčlivě příbalovou informaci.

Repelent PREDATOR Forte spray je
vysoce efektivní repelent pro delší
pobyt v přírodě a při zvýšené fyzické
zátěži. Účinkuje po dobu minimálně
6 hodin. Repelent je jemně
parfemovaný a je vhodný pro děti
od 2 let. Lze jej aplikovat i na oděv,
aniž by ho poškodil. Je určen pouze
k vnějšímu použití.

ŘÍTE

UŠET

44 Kč

ŘÍTE

UŠET

24 Kč

akční cena:

145 Kč
běžná cena:
189 Kč

Batisept Gel 85 ml

akční cena:

75 Kč
běžná cena:
99 Kč

Batisept Gel antibakteriální přípravek
ve formě gelu s baktericidním,
tuberkulocidním, virucidním a fungicidním
účinkem. Určen pro hygienu a chirurgickou
dezinfekci rukou ve zdravotnictví a na
veřejných místech. Vhodný pro použití
v domácnosti, má rychlý dezinfekční
účinek, nelepí a příjemně voní. Je určen
pouze k vnějšímu použití.

U nás jsou ceny opravdu výhodné!

Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml
Sprej s vysokým obsahem D-panthenolu a komplexem vitaminů
A, E, F totiž nejenže efektivně podporuje regeneraci pokožky, ale při
každé aplikaci také příjemně chladí. NOVĚ obsahuje 10% D-panthenolu
pro maximální úlevu. Snadno se nanáší na citlivá místa. Rychle se
vstřebává a nelepí na pokožce. Před použitím protřepat. Je určen
pouze k vnějšímu použití.
Nabídka platí od 1. 7. do 30. 8. 2020, nebo do vyčerpání zásob.
Ceny platné i na www.khl.cz.

ŘÍTE

UŠET

40

Kč

akční cena:

129 Kč
běžná cena:
169 Kč

ŘÍTE

UŠET

Exoderil
kožní roztok 10 ml
Exoderil kožní roztok má
protiplísňový, protizánětlivý a
antibakteriální účinek.
Používá se k léčbě plísňových
onemocnění kůže, meziprstí, nehtů,
k léčbě onemocnění kůže způsobené
kvasinkami, k léčbě pityriasis
versicolor. Dále při zánětlivých
kožních plísňových onemocněních
se svěděním i bez svědění. Přípravek
Exoderil je vhodný pro dospělé i děti.
Léčivý přípravek, čtěte příbalovou
informaci.

40 Kč

Klíšťák Ixoderm
10 ml

akční cena:

249 Kč

Zdravotnický prostředek pro
jednorázové použití určený
k rychlému zneschopnění,
znehybnění, usmrcení
a bezpečnému odstranění
přisátého klíštěte.

běžná cena:
289 Kč

ŘÍTE

akční cena:

69 Kč

ŘÍTE

UŠET

20

běžná cena:
89 Kč

Kč

25 Kč

akční cena:

179 Kč
běžná cena:
204 Kč

BLOKURIMA D-manózy sáčky 10x4 g

Ataralgin 20 tablet

Ataralgin je přípravek působící proti bolesti. Přípravek Ataralgin se užívá
k rychlému tlumení mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů a bolesti v oblasti
krční páteře. Dále je také vhodný při bolestech svalů a kloubů doprovázejících
chřipku a nachlazení, k léčbě horečnatých stavů při chřipkových onemocněních.
Tablety ATARALGIN jsou určeny pro dospělé a dospívající od 15 let. Léčivý
přípravek, čtěte příbalovou informaci.

Ladival opalovací mléko
pro děti a dospělé
LADIVAL Citlivá pokožka OF30 velmi
účinně a okamžitě chrání vaši pokožku před
slunečním poškozením. Obsahuje kombinaci
slunečních filtrů zajišťujících trojnásobnou
ochranu před UVA, UVB, IRA. Cena: 279 Kč.
LADIVAL OF30 mléko pro děti 200ml
Spolehlivě chrání dětskou pokožku před
spálením a následným poškozením okamžitě
po nanesení. Přípravky z této řady jsou
obzvláště dobře tolerovány kůží a vhodné
dokonce pro děti s atopickým ekzémem
(klinicky testováno). Cena 369 Kč.
Přípravky jsou voděodolné (sprej) až
extra-voděodolné (mléko) a neobsahují
emulgátory PEG, parfém, barviva ani
konzervační látky.

UŠET

Doplněk stravy s obsahem D-manózy. D-manóza je jednoduchý cukr, který je tělu
vlastní a je součástí přirozené ochranné vrstvy močového měchýře. V přírodě
ho najdeme mimo jiné v jablkách či hruškách. Po vstřebání do organismu se
D-manóza v nezměněné formě vylučuje ledvinami právě do močového měchýře.
Přípravek je vhodný pro pacienty trpící na časté problémy s močovým ústrojím.
Mohou jej užívat i těhotné ženy. Vhodný pro akutní potíže i dlouhodobé užívání.

ŘÍTE

UŠET

ŘÍTE

UŠET

3 Kč
až 8

40 Kč

Tasectan DUO 500 mg 12 tablet
a Tasectan Duo Kids 12 sáčků
akční cena:

od

279 Kč

běžná cena:
od 362 Kč

akční cena:

149 Kč
běžná cena:
189 Kč

K prevenci i léčbě průjmu. Přípravek Tasectan Duo obnovuje přirozenou střevní
mikroflóru i přirozenou funkci střev. Pro děti od 14 let. Obsahuje synergickou
kombinaci tanátu želatiny a směs tyndalizovaných mléčných bakterií. Tanát
želatiny vytváří na střevní sliznici ochranný film, chrání tak střevo před toxiny
a neutralizuje zánětlivé procesy ve střevě. Zároveň podporuje rychlejší odchod
škodlivých látek z těla. Tyndalizovaná probiotika obnovují epiteliální bariéru
a podporují obnovu přirozené střevní mikroflóry. Tasectan Duo Kids pro děti do 14 let.

akční cena:

139 Kč
běžná cena:
185 Kč

ŘÍTE

UŠET

46 Kč

Strepsils Jahoda bez cukru
0,6 mg/1,2 mg 24 pastilek

Strepsils Jahoda bez cukru jsou pastilky s dezinfekčními účinky. Působí proti
bolesti a zánětu v dutině ústní hltanu způsobené bakteriemi, viry nebo
kvasinkami. Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru jsou určeny k léčbě příznaků
zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti
v krku. Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru mohou užívat dospělí, dospívající
a děti od 6 let. Léčivý přípravek, čtěte příbalovou informaci.

ŘÍTE

UŠET

40 Kč

akční cena:

od

159 Kč

běžná cena:
199 Kč

Fenistil gel 30 g a 50 g
Fenistil gel má protisvědivý a protialergický účinek. Používá se ke zmírnění
svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání nebo pokousání
hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových popálenin.
Fenistil gel má také lokální anestetický účinek. Přípravek Fenistil gel je určen
pro dospělé a děti od 6 měsíců věku. Fenistil gel 30 g 159 Kč/ Fenistil gel 50 g
219 Kč. Léčivý přípravek, čtěte příbalovou informaci.

akční cena:

TE

69 Kč

ŘÍ
UŠET

36 Kč

běžná cena:
99 Kč

Magnesium
B-Komplex RAPID
šumivé tablety
20 tablet

akční cena:

159 Kč

PharmaSuisse
LACTOCARE 20 žvýkacích tablet

běžná cena:
195 Kč

Zdravá střevní mikroflóra. Přípravek LACTOCARE obsahuje 7 miliard
živých bakterií a přírodní vlákninu arabinogalaktan (FiberAid® AG). Obě
složky pomáhají udržet rovnováhu střevní mikroflóry. Ta může být narušena
stresem, nemocemi, užíváním antibiotik, dietou či cizorodými bakteriemi a viry,
se kterými se můžeme setkat zvláště při cestování. Přípravek doporučujeme
užívat zejména při narušení střevní mikroflóry, např. v důsledku užívání
antibiotik, při cestování, při alergiích, hlavně potravinových. Je vhodný na cesty,
nemusí se uchovávat v chladu. Doplněk stravy.

UŠET

20 Kč

Moderní hojení ran díky ydrogelu. BepanGel je
hydrogel určený na ošetření drobných
poranění jako jsou drobné odřeniny,
popáleniny, řezné rány, popraskanou kůži
a spáleniny od slunce. BepanGel chrání před
další infekcí a díky chladivému efektu ulevuje
od bolesti. Hydrogel vytváří v ráně vlhké a
mírně kyselé prostředí, čímž zabraňuje další
infekci a tvorbě strupů. Optimálně ránu
regeneruje, urychluje hojení a zabraňuje
tvorbě jizev. Neobsahuje parabeny.

U

30 Kč

Magnesium B-komplex Rapid je
doplněk stravy ve formě šumivých
tablet, které obsahují hořčík
a vitaminy skupiny B, konkrétně B6,
B1 a B12. Neobsahuje cukr. Slazeno
stévií. Vhodné pro diabetiky.
Doplněk stravy.

Cannaderm
Mentholka
konopné mazání
200 ml

ŘÍTE

BepanGel
hojivý gel 50 g

ÍTE
ŠETŘ

akční cena:

239 Kč
běžná cena:
259 Kč

Mentholka konopné mazání je masážní
gel s chladivým efektem pro masáže při
svalové únavě, namožených zádech
a kloubech. Mentholka je vhodná pro
zmírnění svalové únavy po sportu nebo
fyzické námaze, i pro masáž pokožky při
namožených zádech a kloubech.
Mentholka je gel určený pro pokožku
v oblasti zad, svalů a kloubů za účelem její
ochrany, osvěžení a zlepšení stavu. Není
vhodné pro děti do 3 let.

ŘÍTE

UŠET

30 Kč

akční cena:

195 Kč
běžná cena:
225 Kč

akční cena:

79 Kč
běžná cena:
89 Kč

Phyteneo Neocide
spray 50 ml
Roztok pro čištění pokožky celého
těla, dutiny ústní a zevní intimní
hygienu s antimikrobiální složkou.
Odstraňuje nečistoty, udržuje
hygienickou čistotu. Brání množení
bakterií. Neocide spray mohou
používat i děti, těhotné a kojící ženy.
Je bezbarvý – nezkresluje vizuální
posouzení pokožky, nebarví a nešpiní
oblečení. Neobsahuje alkohol a při
použití nepálí.

ŘÍTE

UŠET

40 Kč

34

79 Kč
běžná cena:
119 Kč

ÍTE

Ř
UŠET

10 Kč

ŘÍTE

UŠET

akční cena:

Analergin 10 mg 30 tablet
ANALERGIN 10 mg se užívá k léčbě alergie. Zmírňuje nosní a oční
příznaky sezónní a celoroční alergické rýmy. Dále se užívá k léčbě příznaků
chronické kopřivky nejasného původu. Potahované tablety ANALERGIN 10 mg
jsou určeny pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. Léčivý přípravek, čtěte
příbalovou informaci.

ŘÍTE

UŠET

Kč
akční cena:

75 Kč

14 Kč
akční cena:

běžná cena:
109 Kč

Clotrimazol AL 200 3 vaginální tablety
+ aplikátor
Clotrimazol vaginální tablety se používají na projevy mykotické
infekce a na záněty pochvy plísňového původu. Vaginální mykóza
je nepříjemným onemocněním pochvy, jejímž nejčastějším původcem
je kvasinka (Candida albicans). Určeno ženám a dívkám od 12 let. Léčivý
přípravek, čtěte příbalovou informaci.

95 Kč
běžná cena:
109 Kč

Kinedryl
10 tablet
Kinedryl tablety předchází a léčí nevolnosti a zvracení při cestování dopravními
prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). Přípravek Kinedryl mohou užívat dospělí,
dospívající a děti od 2 let. Léčivý přípravek, čtěte příbalovou informaci.

VitaPiráti
vitamínové lízátka

ŘÍTE

UŠET

4 Kč

Obsahují vitamín C, vitamíny
skupiny B a vitamín D. Jsou bez
syntetických barviv a aromat.
Lízátka jsou vhodná pro děti od
3 let. Vynikající příchuť jahody,
černého rybízu, citrónu nebo
pomeranče. V každém balení je
ukryta karta k pexesu – nasbírejte
je všechny! Nepřekračujte
doporučenou denní dávku.
Přípravek se nesmí používat jako
náhrada plnohodnotné stravy.
Doplňky stravy nenahrazují
vyváženou stravu a zdravý životní
styl. Výrobek není určen pro děti do
3 let. Uchovávejte mimo dosah dětí!

ŘÍTE

UŠET

51 Kč

QUIXX acute
nosní sprej 100 ml
a QUIXX daily
nosní sprej 100 ml
Quixx acute - Hypertonický roztok
mořské vody, obsahuje vodu z oceánu
a čištěnou vodu. Quixx daily Isotonický nosní sprej/ aerosol s
mořskou vodou k čištění a zvlhčování
nosu. Zdravotnický prostředek k
aplikaci do nosu. Pečlivě si pročtěte
návod k použití.

akční cena:

5 Kč

běžná cena:
9 Kč

akční cena:

159 Kč
běžná cena:
210 Kč

akční cena:

109 Kč
běžná cena:
119 Kč

Ophtalmo-septonex
oční kapky 10 ml
Ophtalmo-septonex oční kapky léčí
akutní a chronické nehnisavé záněty
spojivek, očních víček a povrchové záněty
rohovky bez nutnosti nasazení antibiotik.
Nehnisavý zánět očí se projevuje se
zčervenáním oka, pálením, řezáním
a svěděním očí. Přípravek mohou používat
dospělí, mladiství i děti. Léčivý přípravek,
čtěte příbalovou informaci.

ŘÍTE

UŠET

10

Kč

akční cena:

85 Kč
běžná cena:
105 Kč

ŘÍTE

UŠET

20 Kč

Dolgit krém 50 g
Dolgit krém je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí
pohybového systému. Je určen k lokální léčbě poranění pohybového ústrojí
při sportu nebo při nehodách (zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení
a namožení svalu). Léčivý přípravek, čtěte příbalovou informaci.

akční cena:

Rennie
24 žvýkacích
tablet

75 Kč
běžná cena:
89 Kč

Léčivý přípravek Rennie
neutralizuje přebytečnou
žaludeční kyselinu a tím ulevuje
od nepříjemného pálení
žáhy a chrání žaludeční
sliznici. Ulevuje od nadýmání
a pocitu plnosti způsobenými
překyselením žaludku. Přípravek
mohou užívat dospělí a dospívající
od 15 let. Přípravek se může užívat
v období těhotenství a kojení.
Léčivý přípravek, čtěte příbalovou
informaci.

ŘÍTE

UŠET

14 Kč

akční cena:

49 Kč
běžná cena:
69 Kč

ŘÍTE

UŠET

20 Kč

Carbosorb 320 mg 20 tablet

Carbosorb obsahuje medicinální uhlí, které pohlcuje plyny a škodlivé látky ze
zažívacího ústrojí. Přípravek Carbosorb je vhodný na akutní průjem způsobený
dietní chybou, dále se užívá u méně závažných střevních infekcí a při dráždivém
tračníku. Tablety Carbosorb jsou určeny pro dospělé včetně těhotných
a kojících žen, mladistvé a děti od 3 let. Léčivý přípravek, čtěte příbalovou
informaci.

Lékárna v nemocnici Broumov – Smetanova 91, 550 01 Broumov, PO, ÚT, ST, PÁ 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, ČT 8.00 – 17.00, tel.: 491 582 367, broumov@khl.cz
Lékárna v nemocnici Trutnov – Gorkého 77, 541 01 Trutnov, PO, ÚT, ST, ČT 7.30 – 16.00, PÁ 7.30 – 15.30, tel.: 499 397 115, trutnov@khl.cz
Lékárna v nemocnici Rychnov nad Kněžnou – Jiráskova 506, 516 01 Rychnov n. Kn., PO – PÁ 7.30 – 17.00, tel.: 494 321 550, rychnov@khl.cz
Lékárna na poliklinice ve Dvoře Králové n. L. – Rooseveltova 474, 544 01 Dvůr Králové n. L., PO – PÁ 7.00 – 17.00, tel.: 499 629 285, dk@khl.cz
Nemocniční lékárna Náchod – B. Němcové 738, 547 01 Náchod, PO – PÁ 7.30 – 18.00, tel.: 491 601 900, poliklinika@khl.cz
Lékárna v Ambulantním pavilonu Náchod – Purkyňova 446, 547 69 Náchod, PO – PÁ 8.00 – 15.30, tel.: 491 601 592, ap@khl.cz
Lékárna Na Záchrance Hradec Králové – Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové, PO – PÁ 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.30, tel.: 495 755 810 , nazachrance@khl.cz
OOVL Janské Lázně Černohorská 85, 542 25 Jánské Lázně, PO – ÚT – ČT – PÁ 8:00 – 11:30 – 12:00 – 15:00 tel. 493 034 401, janskelazne@khl.cz
Lékárna Veronica – Havlíčkova 655, 541 49 Červený Kostelec, tel.: 491 421 875, PO – PÁ 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, SO 8.00 – 11.00, veronica@khl.cz
Lékárna SM SALIX – ul. Manželů Burdychových 325, 549 41 Červený Kostelec, tel.: 491 463 116, PO – PÁ 7.30 – 12.30, 13.00 – 17.00, smsalix@khl.cz
Lékárna U Anděla strážce – Nám. ČSA 22, 551 01 Jaroměř, tel.: 491 815 018, PO – PÁ 7.30 – 17.00, SO 8.00 – 11.00, andel@khl.cz
OOVL Všestary – Všestary 154, 503 12 Všestary, tel.: 495 432 097, PO, ÚT, ČT, PÁ 7.15 – 15.30, ST 10.00 – 18.00, vsestary@khl.cz
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Vyobrazení v tomto letáku je pouze ilustrační, změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.

